
ZARZĄDZENIE NR 36.2018
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego 
obowiązku obrony (Dz.U. Nr 16, poz. 152) w celu realizacji Zarządzenia Nr 37/2018 Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia przez 
państwo - gospodarza na terenie województwa podkarpackiego

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania Gminy Iwonicz-Zdrój do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem 
i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na administrowanym terenie, tworzy się Punkt Kontaktowy Host 
Nation Support (HNS) Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS” 
w składzie:

1) Kierownik Punktu Kontaktowego HNS - Zastępca Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój,

2) Członek -  pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, obronnych, 
wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.

§ 2. Punkt Kontaktowy HNS tworzy się w siedzibie Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój w pokoju nr 202.

§ 3. Upoważniam Kierownika Punktu Kontaktowego HNS do koordynowania wszelkich czynności 
organizacyjnych w celu przygotowania  pobytu wojsk sojuszniczych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. 1. Osoby, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia zobowiązane są do posiadania  pisemnego 
upoważnienia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój, do podejmowania działań z przedstawicielami wojsk 
własnych i sojuszniczych, w zakresie realizacji zadań na rzecz ich wsparcia.

2. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, 
zarządzania kryzysowego, obronnych, wojskowych, obrony cywilnej i ewidencji działalności gospodarczej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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