ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego
pk. „PIAST 2021”

Na podstawie art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 7, lit. b Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1829), a także Zarządzenia nr 46/17 Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zasad
organizacji, realizacji i finansowania szkolenia obronnego z późniejszymi zmianami, wytycznymi
Wojewody Śląskiego z dnia 11 lutego 2021 r. do szkolenia obronnego realizowanego na terenie
województwa śląskiego w 2021 roku, Zarządzenia nr 24/2021 Starosty Gliwickiego z dnia 9 kwietnia
2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego dwuszczeblowego ćwiczenia
obronnego pk. „PIAST 2021” oraz „Planem szkolenia obronnego Urzędu Miejskiego w Toszku na rok
2021”,
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić w dniach 7-8 października 2021 r. ćwiczenie obronne pk.„Piast 2021”,
zawierające elementy działań teoretycznych z elementami praktycznymi.
2. Tematem ćwiczenia będzie: „Kierowanie realizacją wybranych zadań operacyjnych
z obszaru funkcjonowania elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
w powiecie gliwickim w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny przez obsadę głównego stanowiska kierowania Starosty Gliwickiego,
w ustalonej nowej edycji planowania operacyjnego”.
3. Miejscem ćwiczenia obronnego jest stała siedziba Urzędu Miejskiego w Toszku.
4. Ćwiczenie odbędzie się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.
§ 2. Do udziału w ćwiczeniu powołuję: Zastępcę Burmistrza, pracowników Urzędu Miejskiego
w Toszku, przedstawicieli jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Burmistrza Toszka oraz
zespoły ćwiczące.
§ 3. Celem ćwiczenia jest:
1) sprawdzenie umiejętności koordynowania przez uczestników ćwiczenia współdziałania organu
i jednostek organizacyjnych w czasie realizacji procedur wybranych zadań operacyjnych,
2) doskonalenie umiejętności współdziałania Urzędu z administracją wojskową i dowództwami
jednostek wojskowych,
3) przygotowanie ćwiczących do współdziałania w realizacji zadań przewidzianych w planie Akcji
Kurierskiej,
4) przygotowanie ćwiczących do prawidłowego identyfikowania zagrożeń mających wpływ
na funkcjonowanie Gminy oraz skutecznego wykorzystania do tego celu posiadanych zasobów,
5) weryfikacja skuteczności działania przyjętych w ramach nowej edycji planowania operacyjnego
procedur reagowania na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni dla eksploatowanych systemów
łączności i informatyki;
6) weryfikacja skuteczności działania oraz doskonalenie przyjętych procedur reagowania
na zagrożenia epidemiczne.
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§ 4. 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powołuję zespół przygotowujący
ćwiczenie w składzie:
1) szef zespołu przygotowującego ćwiczenie - Inspektor Referatu Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw
Obywatelskich i Beezpieczeństwa Publicznego,
2) członek zespołu - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
2. Do zadań zespołu przygotowującego ćwiczenie obronne należy w szczególności:
1) uczestnictwo w konferencjach planistycznych i szkoleniach organizowanych przez Starostwo
Powiatowe w Gliwicach,
2) organizacja i przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do udziału w ćwiczeniu obronnym dla
osób biorących udział w tym przedsięwzięciu szkoleniowym,
3) przedstawienie uczestnikom ćwiczenia „Planu przeprowadzenia ćwiczenia" oraz struktury
organizacyjnej obowiązującej w czasie ćwiczenia,
4) przygotowanie i zapoznanie ćwiczących z innymi dokumentami normatywnymi dotyczącymi
ćwiczenia.
§ 5. 1. Wszystkich uczestników ćwiczenia zobowiązuję do przestrzegania przepisów o ochronie
informacji niejawnych.
2. Kontrolę w tym zakresie powierzam Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi w Referacie Urzędu Stanu
Cywilnego Spraw Obywatelskich i Beezpieczeństwa Publicznego.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka
Grzegorz Kupczyk
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