
ZARZĄDZENIE NR 172/2022 
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 

z dnia 21 września 2022 r. 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego na terenie 
Gminy Rymanów pk. „Gmina Rymanów – ZMP 2022” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r, 
poz. 559 z póżn. zm.), § 10 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 roku 
w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2259) oraz Zarządzenia Nr 2/2022 Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szkolenia obronnego oraz zaleceń Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 3 lutego 2022 r. dotyczących tematyki i sposobu prowadzenia ćwiczeń obronnych na 
terenie województwa podkarpackiego w 2022 r. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przygotować i przeprowadzić w dniach 22 i 23 września 2022 r. gminne doskonalące ćwiczenia 
obronne na temat: „Kierowanie przez Burmistrza Gminy Rymanów realizacją zadań operacyjnych 
wykonywanych przez administrację publiczną na terenie Gminy Rymanów podczas podwyższania stanów 
gotowości obronnej państwa w związku z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa poniżej progu wojny 
z epizodem praktycznym – „przygotowaniem i przeniesienia organu na Zapasowe Miejsce Pracy wraz 
z niezbędną obsadą urzędu”. 

§ 2. Do udziału w ćwiczeniu powołuję: 

a) Stanowisko Kierowania Burmistrza Gminy Rymanów, 

b) Stały Dyżur Burmistrza Gminy Rymanów, 

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie, 

d) Komisariat Policji w Rymanowie, wg potrzeb, 

e) Komenda Miejska PSP w Krośnie – w zakresie dysponowania jednostek OSP, 

f) Jednostki OSP z terenu gminy wg. potrzeb, 

§ 3. Organizację i przygotowanie dokumentacji ćwiczenia powierzam Inspektorowi do spraw zarządzania 
kryzysowego, spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji działalności ludności. 

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich uczestników ćwiczenia do przestrzegania przepisów o ochronie informacji 
niejawnych oraz zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 5. Miejscem pracy poszczególnych zespołów są pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy, oraz budynku 
GOPS w Rymanowie. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw zarządzania kryzysowego, 
spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji ludności. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w okresie przygotowania 
i przeprowadzenia ćwiczenia. 

 

   

Burmistrz Gminy Rymanów 
 
 

Wojciech Farbaniec 
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