ZARZĄDZENIE Nr V/284/2021
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 29 października 2021 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z zakresu zarządzania
kryzysowego.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1856
z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:
§1
1. W dniu 6 listopada 2021 r. przeprowadza się ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego,
bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej pod kryptonimem „GOGOŁÓW
2021”, zwane dalej „ćwiczeniem”.
2. Tematem ćwiczenia jest zgrywanie współdziałania sił i środków jednostek ochotniczych straży
pożarnych z terenu gminy Frysztak z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Strzyżowie oraz Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego we Frysztaku podczas:
gaszenia pożaru zabytkowego, drewnianego kościoła, dostarczaniem wody na duże odległości
oraz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.
3. Jako główne cele szkoleniowe w ćwiczeniu przyjmuje się:
1) doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez dowódców jednostek
OSP;
2) rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla
kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego oraz wsparcia przez inne
służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań, w szczególności
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Frysztaku;
3) doskonalenie alarmowania, dysponowania, koncentracji i przemieszczania się dużej ilości sił
i środków;
4) praktyczne sprawdzenie metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
podczas:
a) gaszenia pożarów z dostarczaniem wody na duże odległości,
b) działań związanych z ratownictwem i udzielaniem pierwszej pomocy.
5) doskonalenie organizacji łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań
ratowniczych z użyciem dużej ilości sił i środków;
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6) utrwalenie zasad BHP oraz taktyki prowadzenia działań ratowniczych z zakresu gaszenia
pożarów oraz ratownictwa specjalistycznego.
4. W Ćwiczeniu wezmą udział:
1) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego we Frysztaku;
2) ochotnicze straże pożarne z terenu gminy Frysztak;
3) siły i środki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie według decyzji
Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie.
§2
1. W celu przygotowania i przeprowadzenia Ćwiczenia tworzy się:
1) kierownictwo ćwiczenia, w składzie:
a) kierownik ćwiczenia – Wójt Gminy Frysztak,
b) zastępca kierownika ćwiczenia – Komendant Gminnych Ochrony Przeciwpożarowej;
2) Zespół Autorski, zwany dalej „Zespołem”, w składzie:
a) kierownik Zespołu – Łukasz Fąfara – ochrona przeciwpożarowa;
b) członkowie Zespołu:
- Kazimierz Stadnicki - ochrona przeciwpożarowa,
- Halina Kolanko – zarządzanie kryzysowe.
§3
1. Do głównych zadań kierownictwa ćwiczenia należy:
1) nadzorowanie pracy Zespołu oraz koordynowanie jego działań podczas opracowywania
dokumentacji ćwiczenia;
2) udział w pracach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
3) kierowanie przebiegiem ćwiczenia oraz nadzorowanie spraw z niego wynikających;
4) omówienie ćwiczenia.
2. Kierownik ćwiczenia zatwierdza dokumentację wynikającą z przygotowania ćwiczenia oraz
kieruje jego przebiegiem i omówieniem.
3. Zastępca kierownika

ćwiczenia koordynuje sprawy organizacyjne dotyczące przygotowania

i przebiegu ćwiczenia.
§4
Szczegółowe elementy struktury organizacyjnej ćwiczenia oraz zakresy odpowiedzialności zostaną
określone w dokumentacji ćwiczenia zgodnie z decyzją kierownika ćwiczenia.
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§5
Wszyscy uczestnicy ćwiczenia zobowiązani są do przestrzegania warunków bezpieczeństwa oraz
przepisów prawa dotyczących ochrony informacji niejawnych.
§6
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się pracownikom odpowiedzialnym za zarzadzanie
kryzysowe i ochronę przeciwpożarową.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Frysztak
(-)
mgr inż. Jan Ziarnik
(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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