ZARZĄDZENIE Nr 87/08
Wójta Gminy Pacanów z dnia 9 października 2008r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej
Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2004 r. Nr ]6, poz. 150),  § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96. poz. 850), w celu przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej oraz zapewnienia osiągnięcia wysokich elektów szkoleniowych, zarządza, się, co następuje;
§ 1. Zgodnie z Planem szkolenia obronnego na 2008 r. w gminie Pacanów zostanie przeprowadzona gminna gra obronna nt. „Kierowanie gminą w czasie wprowadzania wyższego stanu gotowości obronnej"
§ 2. Jako cele szkoleniowe w grze obronnej przyjąć:
1) Doskonalenie procedury uruchamiania elementów sytemu kierowania obronnego na szczeblu gminy
2) Pogłębianie wiedzy ćwiczących osób funkcyjnych z zakresu realizowania zadań po wprowadzeniu wyższego stanu gotowości obronnej,
3) Sprawdzenie praktycznych umiejętności wykonywania nawożonych zadań obronnych oraz działań w warunkach kryzysu,
4) Skoordynowanie działania poszczególnych zespołów problemowo-funkcjonalnych SK,
5) Zgrywanie współdziałania organów wykonawczych gminy z policja, służbą medyczną i jednostkami ochotniczej straży pożarnej w sytuacji wystąpienia zdarzenia z dużą ilością poszkodowanych 
§ 3. Grę obronną przeprowadzę w dniu 17 listopada 2008 r. w godzinach od 8.00 do 16.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie. 
§ 4. W grze obronnej udział wezmą:
1) Kadra kierownicza Urzędu Gminy w Pacanowie,
2) Obsada stałego dyżuru wójta,
3) Zespoły problemowo-funkcjonalne stanowiska kierowania wójta,
4) Ochotnicza Straż Pożarna w Pacanowie,
5) Ochotnicza Straż Pożarna w Wójczy,
6) Przedstawiciele Policji,
7) Przedstawiciele służby zdrowia, 
§ 5. Grą obronną kierował będzie Sekretarz Gminy.
§ 6. Opracowanie gry obronnej powierzam inspektorowi ds. obronnych - według moich wytycznych, stanowiących załącznik do zarządzenia. 
§ 7. Dokumentację gry obronne] przedstawić:
	do zatwierdzenia do dnia 14 października 2008 r.
	do akceptacji Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do dnia 16 października 2008 r.

§ 8. Inspektora do spraw obronnych i obrony cywilnej czynię odpowiedzialnym za:
	powiadomienie uczestników gry obronnej o terminie i miejscu prowadzenia gry;

przeprowadzenie instruktażu z uczestnikami ćwiczenia:
przygotowanie miejsca prowadzenia gry decyzyjnej
	opracowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej gry decyzyjnej, z uwzględnieniem wniosków przesłanych przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych. 
§ 9. Planowanych uczestników gry obronnej zobowiązuje do:
	uaktualnienia dokumentacji obronnej,

przygotowania się pod względem teoretycznym do udziału w grze,
	osiągnięcia gotowość do gry obronnej do 14.11.2008r.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                   
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