
ZARZĄDZENIE NR 45/2018 
WÓJTA GMINY GZY 

z dnia 24 lipca 2018r.

w sprawie utworzenia punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa -  Gospodarza 
(HNS) i określenia zasad jego funkcjonowania.

Na podstawie § 2 zarządzenia nr 175 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 
2018r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa -  Gospodarza oraz ustanowienia 
Pełnomocnika Wojewody mazowieckiego do spraw HNS zarządza się, co następuje:

§ 1-

Tworzy się w Urzędzie Gminy w Gzach punkt kontaktowy wsparcia państwa- gospodarza 
(Host Nation Support -  HNS), zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS Wójta Gminy 
Gzy” działającym na terenie gminy Gzy.

§ 2 .

1. Punkt Kontaktowy HNS Wójta Gminy Gzy, współpracuje w celu zapewnienia wsparcia
Sojuszniczym Siłom Zbrojnym (SSZ) w czasie pokoju w sytuacjach kryzysowych i w
czasie wojny, wykonującym zadania lub przemieszczającym się na terenie gminy.

2. Do jego zadań należy:
1) koordynowanie prac w zakresie przygotowania i udzielenia wsparcia wojskom 

sojuszniczym w obszarach objętych w §6 wytycznych Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 15 maja 2018r. w sprawie realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania 
i koordynacji wsparcia państwa -  gospodarza, Sojuszniczych Sil Zbrojnych w czasie 
pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających 
się przez teren województwa mazowieckiego;

2) współdziałanie z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Punktów 
Kontaktowych HNS organu nadrzędnego i sąsiednich organów szczebla 
równorzędnego;

3) współdziałanie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Wyszkowie, w zakresie 
koordynowania planowanego pobytu i przemieszczenia określonych jednostek wojsk 
sojuszniczych, na terenie gminy;

4) współdziałanie z przedstawicielami sojuszniczych sił zbrojnych przebywających lub 
przemieszczających się na terenie gminy;

5) przekazywanie decyzji, poleceń i wniosków w ramach realizacji zadań wsparcia;
6) przyjmowanie informacji o uruchomieniu zadań operacyjnych dotyczących HNS;
7) organizowanie współdziałania z sąsiednimi jednostkami administracji publicznej;
8) wymiana danych teleadresowych z punktami kontaktowymi HNS sąsiednich 

jednostek;



9) informowanie lokalnej społeczności o pobycie sojuszniczych sił zbrojnych;
10) udostępnienia miejsc postojów i odpoczynku jednostkom wojsk sojuszniczych;
11) pomocy w osłonie technicznej kolumn, ochronie przeciwpożarowej, ochronie 

środowiska oraz szacowania strat i szkód.

Bieżącą realizację zadań Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Gzy zapewnia 
stanowisko właściwe do spraw obronnych Urzędu Gminy Gzy.

Inspektor ds. obronnych opracowuje dokumentację niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Gzy oraz powiadamia 
Wojewodę Mazowieckiego -  w terminie i trybie określonym właściwym 
zarządzeniem -  o powołaniu, obsadzie i opracowaniu dokumentacji wyżej 
wymienionego punktu.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obronnych Urzędu Gminy 
Gzy.

§ 3 .

§ 4 .

§ 5 .

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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