
ZARZĄDZENIE NR 115/2020 
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 9 grudnia 2020 r. 

w sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Małkinia Górna w warunkach 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), art. 2 i art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541), w związku z § 5 ust. 1 pkt 8 i § 
13 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania 
i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji 
rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2004 r., Nr 152, poz. 1599) oraz § 5 zarządzenia nr 
244 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie procesu opracowania planów operacyjnych 
funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału 
w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę 
Mazowieckiego, zarządza się co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa proces opracowania „Planu Operacyjnych Funkcjonowania Gminy Małkinia Górna 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, zwanych dalej „Planem 
Operacyjnym Funkcjonowania”. 

§ 2. 1.     Proces opracowania planu operacyjnego funkcjonowania obejmuje: 

1) sporządzenie planu na podstawie otrzymanego wyciągu z zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów 
„Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Mazowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”; 

2) uzgodnienie sporządzonego planu operacyjnego funkcjonowania z podmiotami współuczestniczącymi 
w realizacji zadań obronnych oraz Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie; 

3) zatwierdzenie uzgodnionego planu operacyjnego funkcjonowania przez Wojewodę Mazowieckiego; 

4) sporządzenie kart realizacji zadań operacyjnych dla przedsięwzięć ujętych w otrzymanym od Wojewody 
Mazowieckiego wyciągu z „Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych”; 

5) opracowanie innych dokumentów niezbędnych do realizacji nałożonych zadań. 

2. W procesie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania należy przestrzegać zapisów ujętych w: 

1) obowiązujących regulacjach prawnych, w tym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. 
w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań 
obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego; 

2) wypisie z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Mazowieckiego w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”; 

3) „Podręczniku Normalizacji Obronnej PDNO-02-A075:2008”; 

4) „Normie obronnej NO-02-A060:2008”; 

5) obowiązujących decyzjach, umowach oraz innych dokumentach dotyczących procesu planowania 
operacyjnego oraz realizacji zadań obronnych. 

§ 3. Inspektor ds. obronności – Pełnomocnik ds. informacji niejawnych opracowuje oraz koordynuje wszelkie 
prace planistyczne związane z wykonaniem planu. 

§ 4. Zobowiązuję pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej oraz kierowników, 
dyrektorów i prezesa podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do udzielenia pomocy merytorycznej 
w opracowaniu planu operacyjnego oraz Kart Realizacji Zadań Operacyjnych odpowiednio do swoich kompetencji. 
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§ 5. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, w toku opracowywania 
planu operacyjnego, zapewni warunki techniczne i organizacyjne, uwzględniające wymagania w zakresie ochrony 
informacji niejawnych o klauzuli tajności „ZASTRZEŻONE”. 

§ 6. Plan operacyjny podlega uzgodnieniu z: 

1) Starostą Ostrowskim; 

2) Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie; 

3) Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej; 

4) Komendantem Powiatowym Policji w Ostrowi Mazowieckiej. 

§ 7. Uzgodniony „Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Małkinia Górna w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” należy przedstawić do zatwierdzenia Wojewodzie 
Mazowieckiemu. 

§ 8. Plan operacyjny, o którym mowa §1 należy opracować w terminie do 31 grudnia 2020 roku. 

§ 9. Dotychczasowy plan operacyjny funkcjonowania Gminy Małkinia Górna w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny traci ważność z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
nowego planu operacyjnego funkcjonowania, opracowanego na podstawie niniejszego zarządzenia.  

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obronności – Pełnomocnikowi ds. informacji 
niejawnych; 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

  
 

Wójt Gminy 
 
 

mgr Bożena Kordek 
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