
ZARZ�DZENIE Nr P. 0151/99/05 
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 4 listopada 2005 r. 
 
 
 

w sprawie aktualizacji  
Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Sandomierza 

w warunkach zewn�trznych zagro�e� bezpiecze�stwa pa�stwa i w czasie 
wojny 

 
 
 
 

Na podstawie zarz�dzenia Nr 97/05 Wojewody �wi�tokrzyskiego z dnia 11 lipca 
2005r. w sprawie planowania operacyjnego w organach samorz�du terytorialnego w 
warunkach zewn�trznych zagro�e� bezpiecze�stwa pa�stwa i wojny, w zwi�zku z § 13 
rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu 
planowania i finansowania zada� wykonywanych w ramach przygotowa� obronnych pa�stwa 
przez organy administracji rz�dowej i organy samorz�du terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 
1599), w zwi�zku z dokonan� zmian� Strategii Bezpiecze�stwa Narodowego oraz Polityczno 
- Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej zarz�dza si�, co nast�puje: 
 
 
 
§ 1. Aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta Sandomierza w warunkach 
zewn�trznych zagro�e� bezpiecze�stwa pa�stwa i w czasie wojny dokona� poprzez 
opracowanie nowego dokumentu. 
 
§ 2. Nowy Plan operacyjny funkcjonowania Miasta Sandomierza nale�y opracowa� w oparciu 
o zasady okre�lone w wypisie z „Metodyki opracowywania planów operacyjnych 
funkcjonowania dla organów samorz�du terytorialnego”, z uwzgl�dnieniem zało�e� 
zawartych w Strategii Bezpiecze�stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
§ 3. Podstaw� merytoryczn� do opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Miasta 
Sandomierza stanowi� ustalenia wynikaj�ce z wypisu z „Planu operacyjnego funkcjonowania 
województwa �wi�tokrzyskiego”. 
 
§ 4. Plan operacyjny funkcjonowania Miasta Sandomierza stanowi� b�dzie podstawowy 
dokument wspomagaj�cy zarz�dzanie miastem w sytuacjach kryzysowych, w czasie 
podwy�szania gotowo�ci obronnej pa�stwa oraz w czasie wojny. 
 
§ 5. Opracowanie planu zleca si� inspektorowi ZKOC we współpracy z kierownikami 
komórek organizacyjnych Urz�du Miejskiego w niezb�dnym zakresie. Za koordynacj� 
współpracy przy realizacji zada� planistycznych odpowiedzialny jest naczelnik Wydziału 



Organizacyjnego. Prace planistyczne realizowa� zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 
Wojewod� �wi�tokrzyskiego. 
 
§ 6. W trakcie prac zwi�zanych z opracowaniem planu nale�y �ci�le przestrzega� 
obowi�zuj�cych przepisów prawa, wynikaj�cych z wymogów ustawy z dnia 22 stycznia 
1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z pó�n. zmianami) oraz 
przepisów wykonawczych do w/w ustawy. 
 
§ 7. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania. 
 

Burmistrz Sandomierza 
mgr in�. Jerzy Borowski 

 
 


