ZARZĄDZENIE NR 0050.1.154A.2019
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie przygotowania terenowego ćwiczenia obronnego z elementami obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego pk. „KOBRA-19”, we współdziałaniu z służbami mundurowymi oraz
jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru powiatu nakielskiego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2018 r. Nr 241, poz. 1459 ze zm.), § 5 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 13 stycznia
2004 roku w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U.
Nr 16, poz. 152 ze zm.), § 10 ust. 1 pkt. 7 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 roku
w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829); programu szkolenia obronnego Powiatu
Nakielskiego na lata 2019-2021 oraz planu szkolenia obronnego Powiatu Nakielskiego na 2019 rok zarządzam,
co następuje:
§ 1. We wrześniu 2019 roku na terenie powiatu nakielskiego - Gmina Szubin, zostanie przeprowadzone
terenowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „KOBRA-19”.
§ 2. Jako cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się sprawdzenie:
1. przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego z terenu powiatu nakielskiego, w zakresie wynikającym z koncepcji ćwiczenia,
2. przygotowania organów i sił sytemu ratowniczego powiatu nakielskiego do realizacji zadań w procesach
osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności,
3. umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów do przekazywania zadań związanych z osiąganiem
wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
§ 3. W ćwiczeniu wezmą udział:
1. Jednostki i organy samorządu szczebla powiatowego oraz gminnego:
a) Powiatu Nakielskiego;
b) Gminy Szubin;
c) Gminy Kcynia;
d) Gminy Mrocza;
e) Gminy Nakło nad Notecią;
f) Gminy Sadki.
2. Służby mundurowe:
a) Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią;
b) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
3. Mając na uwadze prawidłową realizację celów szkoleniowych, w ćwiczeniu możliwy jest udział innych
podmiotów, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami określonymi w ust. 1.
§ 4. 1. Powołuje się zespół autorski ćwiczenia w składzie:
1) Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nakle
nad Notecią – kierownik.
2) Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią wyznaczony przez Komendanta
Powiatowego Policji w Nakle nad Notecią – zastępca kierownika.
3) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Szubinie – członek.
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4) Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią wyznaczony przez
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią.
3. W pracach zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele innych podmiotów, których obecność będzie
niezbędna do prawidłowego przygotowania ćwiczenia.
4. Szczegółowe zadania dla poszczególnych członków Zespołu Autorskiego określi kierownik zespołu.
5. W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia, Zespół Autorski opracuje „Koncepcje
przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia”, „Plan przeprowadzenia ćwiczenia” oraz inne niezbędne
dokumenty robocze.
§ 5. Ćwiczenie należy prowadzić metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych z częściowym udziałem
stanu osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych.
§ 6. Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Nakle nad Notecią
zobowiązany jest do zorganizowania konferencji wstępnej, podczas której uczestnicy ćwiczenia zostaną
zapoznani z wyjściową sytuacją polityczno-militarną do ćwiczenia, celem przygotowania własnych planów
działania.
§ 7. Ochronę informacji niejawnych podczas przygotowania ćwiczenia należy realizować zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r.
poz.742).
§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzania na terenie Gminy Szubin powierzam Dyrektorowi Wydziału
Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Szubinie.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina
Mariusz Piotrkowski
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