
ZARZ�DZENIE Nr P0151/37/08 
Burmistrza Miasta Sandomierza  

z dnia 5.08.2008r. 
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry 

obronnej 
 
 

 Na podstawie § 5 pkt.4 Rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 
2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16 poz. 150 z pó�n. zmianami),  
§ 3 pkt 4 i 15 Rozporz�dzenia 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. Nr 96, poz. 850 z 2002 r.), w celu 
przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej oraz zapewnienia osi�gni�cia 
wysokich efektów szkoleniowych zarz�dza si� co nast�puje: 
 

§ 1 
 Zgodnie z Programem Szkolenia Obronnego Urz�du Miejskiego na lata 2007 
– 2009 oraz planem Szkolenia Obronnego Urz�du Miejskiego w Sandomierzu na rok 
2008 zostanie przeprowadzona miejska gra obronna na temat „Przeciwdziałanie 
zagro�eniu atakiem terrorystycznym na obiekty u�yteczno�ci publicznej na terenie 
miasta Sandomierza”. 
 

§ 2 
 Jako cele szkoleniowe w grze obronnej przyj��: 

1.      Pogł�bianie i utrwalanie u uczestników gry umiej�tno�ci i nawyków oraz 
znajomo�ci zasad i procedur dotycz�cych planowania, organizowania i 
wykonywania zada� obronnych realizowanych na terenie miasta. 

2.      Doskonalenie współdziałania struktur i jednostek organizacyjnych 
funkcjonuj�cych na obszarze miasta w zakresie ich udziału w przeciwdziałaniu 
zagro�eniom terrorystycznym. 

3.      Doskonalenie obiegu informacji oraz elastycznego kierowania posiadanymi 
siłami i �rodkami w procesie realizacji zada� obronnych. 

4.      Weryfikacja słuszno�ci przyj�tych koncepcji funkcjonowania miasta w czasie 
pokoju oraz w okresie zewn�trznego zagro�enia bezpiecze�stwa pa�stwa i w 
czasie wojny. 

5.      Przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów funkcjonalnych UM do 
wykonywania zada� obronnych i obrony cywilnej oraz realizacji procesu 
wypracowania i podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej. 

6.      Kształtowanie u uczestników szkolenia umiej�tno�ci i nawyków działania 
zespołowego na rzecz skutecznego kierowania podległymi komórkami i 
jednostkami organizacyjnymi w celu przygotowania ich do realizacji zada� 
obronnych. 

 
§ 3 

 Gra obronna przeprowadzona b�dzie w dniu 12 wrze�nia 2008 roku w 
godzinach 800 – 1600. Cz��� teoretyczna – Gimnazjum Nr 1 (ul. Cie�li 2), cz��� 
praktyczna – w Zespole Basenów Krytych MOSiR (ul. Zielna 6) i Gimnazjum Nr 1. 



      Za przygotowanie obiektów do prowadzenia gry obronnej czyni� 
odpowiedzialn� Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. 

 
 

 
§ 4 

 Do udziału w grze obronnej powołuj�: 
1)     Zast�pc� Burmistrza – Szefa Miejskiego Zespołu Zarz�dzania kryzysowego; 
2)     Naczelników wydziałów: Organizacyjnego, Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw 

Obywatelskich, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Nadzoru Komunalnego oraz 
Techniczno – Inwestycyjnego; 

3)     Komendanta Stra�y Miejskiej; 
4)     Prezesa PGKiM; 
5)     Dyrektorów placówek o�wiatowych; 
6)     Dyrektora MOSiR. 
 
                                                             § 5 

 W grze obronnej wezm� udział Starostwo Powiatowe, Komenda Powiatowa 
Pa�stwowej Stra�y Po�arnej i Komenda Powiatowa Policji. 
 

  § 6 
 Gr� obronn� b�dzie kierował Zast�pca Burmistrza – Szef Miejskiego Zespołu 
Zarz�dzania Kryzysowego. 
 

§ 7 
 Opracowanie dokumentacji, przygotowanie i przeprowadzenie gry obronnej 
polecam Stanisławowi Maruszakowi i Andrzejowi Nowi�skiemu – inspektorom ZKOC 
Urz�du Miejskiego. 

 
§ 8 

 Dokumentacj� planistyczno – organizacyjn� gry obronnej przedstawi� do 
uzgodnienia i akceptacji Dyrektorowi WbiZK �UW do 14. sierpnia 2008 r. 
 

§ 9 
 Autorów gry obronnej czynie odpowiedzialnymi za: 

1)     powiadomienie uczestników gry obronnej o terminie i miejscu prowadzenia 
gry; 

2)     przeprowadzenie instrukta�u z uczestnikami przedsi�wzi�cia; 
3)     utrzymywanie współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Komend� 

Powiatow� PSP i Policji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia gry; 
4)     opracowanie i przedstawienie do akceptacji sprawozdania z przeprowadzonej 

gry obronnej. 
 

§ 10 
 Omówienie gry nast�pi w Gimnazjum Nr 1, 12. wrze�nia o godz. 1530. W 
omówieniu udział we�mie kierownicza kadra instytucji bior�cych udział w grze. 
 
 
 

 



§ 11 
 Autorzy �wiczenia w terminie do 10. pa�dziernika opracuj� i przedstawi� mi do 
akceptacji sprawozdania z gry obronnej, w którym uwzgl�dni�: 
-         ocen� działania jednostek organizacyjnych oraz zespołów funkcjonalnych 

zaanga�owanych w realizacj� przedsi�wzi�cia; 
-         stopie� i ocen� realizacji zada� b�d�cych przedmiotem gry obronnej; 
-         zestawienie ilo�ci sił i �rodków podmiotów zaanga�owanych w wykonaniu 

zada� gry obronnej; 
-         przedstawienie faktycznie poniesionych nakładów realizacji gry obronnej. 

 
Opracowane sprawozdanie z przebiegu gry obronnej przesła� do Wojewody 
�wi�tokrzyskiego w terminie do 30 pa�dziernika 2008 r. 

 
§ 12 

Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania. 
 

Burmistrz Sandomierza 
mgr in�. Jerzy Borowski 


