
Zarządzenie Nr 31 /2015

Wójta Gminy Baćkowice

z dnia 27 kwietnia 2015 roku

w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Baćkowice w zakresie wsparcia

państwa gospodarza i powołania Punktu Kontaktowego HNS.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.), oraz art. 2 i art.18 ust.1

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony

Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późno zm.) w związku z

zarządzeniem Nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2015 r. w

sprawie przygotowania organów administracji publicznej województwa

świętokrzyskiego w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS) zarządza się, co

następuje:

S 1.

W celu przygotowania Urzędu Gminy Baćkowice do wykonywania zadań

związanych z pobytem sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie gminy tworzy się

system wsparcia przez państwo gospodarza HNS ( Host Nation Support ) Gminy

Baćkowice stanowiący część systemu HNS województwa świętokrzyskiego.

W celu właściwej realizacji zadań obronnych związanych z pobytem

i przemieszczaniem się na administrowanym terenie sojuszniczych sił wzmocnienia,

w Urzędzie Gminy Baćkowice powołuje się Punkt Kontaktowy wsparcia państwa

gospodarza Wójta Gminy Baćkowice zwany dalej "Punktem Kontaktowym HNS".

S 3.

Punkt HNS Wójta Gminy Baćkowice organizowany jest w oparciu o stanowisko ds.

obronnych, zarządzania kryzysowego i rady gminy, i działa w pełnym trybie z chwilą



zaistnienia takich potrzeb w czasie przygotowania rzeczywistych przedsięwzięć

z udziałem sojuszniczych sił wzmocnienia. Punkt ten zobowiązany jest do

uzupełniania bazy danych punktu kontaktowego HNS Starostwa Powiatowego

wOpatowie.

Upoważnia się inspektora ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i rady gminy do

podejmowania i koordynowania wszelkich działań i czynności organizacyjnych

w zakresie przygotowania do przemieszczania się i pobytu sojuszniczych sił

wzmocnienia na obszarze Gminy Baćkowice.

~ 5.

Dokumentację Punktu Kontaktowego HNS opracować do dnia 31 maja 2015 roku.

~ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Baćkowice.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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