
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.85.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie przygotowania ćwiczenia pk. "OLECKO 18"

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 7 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku w sprawie szkolenia 
obronnego (Dz.U z 2015 r. poz. 1829)§ 3 pkt 4 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa  Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U 
z 2002 r. Nr 96, poz. 850)  zarządzenia Nr 331 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie  
realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko - mazurskim w 2018 r., zarządzenia 
Nr 325 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie 
realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w województwie w 2018 r. oraz 
zarządzenia OR.120.11.2018 Starosty Oleckiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przygotowania ćwiczenia pk. „OLECKO 
18” zarządza się co następuje:

§ 1. W dniach 9 - 11 października 2018 r. zostanie przeprowadzone na terenie gminy Olecko ćwiczenie obronne 
w ramach  powiatowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „OLECKO 18”.

§ 2. Dane ogólne ćwiczenia:

1. Temat ćwiczenia: „Zgrywanie elementów systemu kierowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 
państwa w zakresie zabezpieczenia potrzeb Sil Zbrojnych, wojsk sojuszniczych oraz ochrony ludności”.

2. Ogólny skład ćwiczących:

1) pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku

2) formacje Obrony Cywilnej

3) osoby funkcyjne akcji kurierskiej

4) obsada Stałego Dyżuru

5) obsada Zapasowego Miejsca Szpitalnego.

6) elementy systemu wykrywania i alarmowania.

§ 3. Ogólne wymagania ćwiczenia. 

1. Zadaniem ćwiczenia będzie zweryfikowanie przydatności Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, Planu 
Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Olecko oraz Planu Obrony Cywilnej Gminy Olecko.

2. W ramach ćwiczeń sprawdzone zostanie funkcjonowanie systemu kierowania, stan przygotowania i funkcjonowania 
akcji kurierskiej oraz zgrywane będą elementy systemów: ratowniczego oraz wykrywania i alarmowania.

3. Ćwiczenie powinno wykazać aktualny poziom współdziałania pomiędzy formacjami OC oraz określić kierunki dalszego 
doskonalenia w tym zakresie.

4. Ćwiczenie powinno wskazać aktualny stan i możliwość współdziałania administracji publicznej z Siłami Zbrojnymi oraz 
kierunki doskonalenia w tym zakresie.

§ 4. Ograniczenia w ćwiczeniu.

1. W planie ćwiczenia uwzględnić praktyczną realizację zadań w gminie Olecko, rozwinąć i sprawdzić działanie systemu 
kierowania na szczeblu gminy.

2. Środki finansowe przydzielone na przeprowadzenie ćwiczenia wykorzystać podczas ćwiczenia gminnego.

3. System Stałego Dyżuru będzie wykorzystany praktycznie do przekazywania informacji na potrzeby ćwiczenia.

§ 5. Ćwiczeniem kierował będę osobiście, na pozostałe osoby funkcyjne ćwiczenia wyznaczam:

1) zastępca kierownika ćwiczenia: zastępca Burmistrza

2) szef sztabu kierowania ćwiczeniem – kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowiai Bezpieczeństwa,

3) szef zespołu autorskiego – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa prowadzący sprawy obronne, 
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§ 6. Harmonogram przygotowania ćwiczenia.

Lp. Przedsięwzięcie Termin realizacji
1. Dokonanie ustaleń w zakresie współdziałania pomiędzy elementami biorącymi 

udział w ćwiczeniu
15 lipca 2018 r.

2. Opracowanie  i zatwierdzenie koncepcji  przygotowania 31 lipca 2018 r.
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i przeprowadzenia ćwiczenia
3. Opracowanie dokumentów składowych i zatwierdzenie planu przeprowadzenia 

ćwiczenia
31 sierpnia 2018 r.

4. Opracowanie dokumentów wyjściowych do przygotowania przez ćwiczących 31 sierpnia 2018 r.
5. Przygotowanie kierownictwa i ćwiczących do udziału w ćwiczeniu 30 września 2018 r.

§ 7. Zadania przygotowawcze: Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa w ramach 
przygotowania zespołów ćwiczących zaplanuje, przygotuje i przeprowadzi szkolenia:

1) Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

2) kadry kierowniczej i osób wyznaczonych do udziału w ćwiczeniu,

3) ćwiczebnych grup zadaniowych. Inne ustalenia.  Sekretarza Gminy zobowiązuję do zabezpieczenia potrzeb 
materiałowych, lokalowych i transportowych do sprawnego przeprowadzenia ćwiczenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Wacław Olszewski
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