
Zarządzenie Nr 112/2020 

Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31.12.2020 r. 

w sprawie opracowania i aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy 

Lichnowy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny. 

 

Na podstawie § 13 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 2020 r. poz. 1911), w związku z Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego  

z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Województwa Pomorskiego oraz planów operacyjnych funkcjonowania organów samorządu 

terytorialnego województwa pomorskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zarządza się co następuje: 

 

§ 1. 

Opracować Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Lichnowy w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 

§ 2. 

Do opracowania i aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Lichnowy w 

warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, powołuje się 

zespół w składzie: 

1. Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Gminy Lichnowy 

2. Członkowie:  

o Inspektor ds. obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego; 

o Skarbnik Gminy Lichnowy; 

o Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lichnowach; 

o Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach; 

o Dyrektor Zespołu Szkół w Lichnowach; 

o Dyrektor Zespołu Szkół w Lisewie Malborskim; 

o Dyrektor Zespołu Szkół w Szymankowie; 

 

§ 3. 

Plan operacyjny funkcjonowania Gminy Lichnowy opracować na  podstawie wypisów z Planu 

Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i tabeli realizacji zadań operacyjnych. 



§ 4. 

Proces opracowania planu operacyjnego funkcjonowania obejmuje: 

1. Sporządzenie projektu planu na  podstawie wypisów z Planu Operacyjnego Funkcjonowania 

Województwa Pomorskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny i tabeli realizacji zadań operacyjnych. 

2. Uzgodnienie sporządzonego planu operacyjnego funkcjonowania z podmiotami 

współuczestniczącymi w realizacji zadań obronnych. 

3. Zatwierdzenie uzgodnionego planu operacyjnego funkcjonowania przez Wojewodę 

Pomorskiego. 

4. Sporządzenie kart realizacji zadań operacyjnych dla przedsięwzięć ujętych w otrzymanym 

od Wojewody Pomorskiego wypisie z „Tabeli Realizacji Zadań Operacyjnych”. 

5. Opracowanie innych dokumentów niezbędnych do realizacji nałożonych zadań. 

§ 5 . 

Ustala się termin opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Lichnowy w 

warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny do dnia 31 

marca 2021 r. 

§ 6. 

Dokumenty stanowiące Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Lichnowy w warunkach 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny podlega cyklicznej 

aktualizacji zgodnie z ustaleniami Organu Nadrzędnego. 

§ 7. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi do opracowania Planu Operacyjnego 

Funkcjonowania Gminy Lichnowy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny powołanemu na podstawie niniejszego zarządzenia. 

§ 8. 

 Zarządzenie wchodzi w życiem z dniem podjęcia. 

 

 

 


