
ZARZĄDZENIE NR 67/SOB/17 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 6 czerwca 2017 r. 

 

w sprawie powołania punktu kontaktowego HNS. 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
1 

(Dz. U. 2016 poz. 1534,                                

i poz.2138)  oraz § 3 ust. 1 pkt 2 lit.c i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony (Dz. U.2016 Nr 16, poz. 152), a także zarządzenia  nr 183/2010 Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie powołania Punktów Kontaktowych Host 

Nation Suport (HNS) zarządza się, co następuje: 

 

     §l. W celu przygotowania na obszarze Miasta Chełmży warunków do realizacji zadań obronnych 

związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych, powołuje się Punkt Kontaktowy 

Host Nation Suport zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS” Burmistrza Miasta Chełmży, którego 

skład określony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

     §2. Punkt Kontaktowy HNS w ramach realizacji przygotowań obronnych na terenie Miasta 

Chełmży organizuje Burmistrz Miasta Chełmży. 

 

     §3. Punkty Kontaktowy HNS organizowany będzie w miarę potrzeb, w czasie przygotowywania 

rzeczywistych przedsięwzięć z udziałem wojsk sojuszniczych wymagających wsparcia. 

 

     §4. Wytyczne Burmistrza Miasta Chełmży w sprawie przygotowania i sposobu funkcjonowania 

Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS)   stanowią załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

     §5. Upoważnia się Kierownika Punktu Kontaktowego HNS Burmistrza Miasta Chełmży do 

koordynowania wszelkich czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk 

obcych na administrowanym terenie. 

 

     §6. Dokumentację Punktu Kontaktowego HNS zgodnie z Wytycznymi, o których mowa  

   w § 4 opracować należy do dnia 09 czerwca 2017r. 

 

     §7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 



 

UZASADNIENIE  

 

do zarządzenia nr 67/SOB/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 6 czerwca 2017 r.                 

w sprawie powołania punktu kontaktowego HNS. 

 

          Zapewnienie udzielenia wsparcia realizowanego w ramach obowiązków państwa gospodarza 

zostało włączone do zadań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej i w konsekwencji dotyczy całego 

systemu obronnego Państwa, wszystkich jego struktur, a także poszczególnych szczebli władzy  

i administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Przedmiotowe zarządzenie ma na celu właściwe 

przygotowanie Miasta Chełmży do realizacji zadań obronnych związanych z pobytem  

i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na administrowanym terenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


