
 
 

  
ZARZĄDZENIE Nr  OR.0050.97.2021  

Wójta Gminy Turawa  
z dnia 13.10.2021  r. 

w sprawie powołania punktu kontaktowego  
Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Turawa 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.  19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2021 r. poz. 372  z późn. zm.), w związku z 
art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium ( Dz. U. z 2018 
r. poz. 2110 ) oraz zarządzenia   Nr  22/2020   Wojewody Opolskiego z dnia 24 lutego 2020  r.  
zmieniające  zarządzenie w sprawie powołania punktów kontaktowych w zakresie realizacji zadań 
wsparcia przez państwo-gospodarza dla sił sojuszniczych, zarządza się co następuje: 

§ 1 
1. W celu właściwej realizacji zadań obronnych związanych z pobytem i przemieszczaniem się wojsk 
sojuszniczych na terenie Gminy Turawa , tworzy się Punkt Kontaktowy Host Nation Support zwany 
dalej „Punktem Kontaktowym HNS” Wójta Gminy Turawa w składzie: 

 Kierownik Punktu kontaktowego HNS –  Inspektor ds. zarządzania kryzysowego,  OC, 
obronności i  ppoż – Roman  Engiel 

 
 Zastępca Kierownika  Punktu Kontaktowego HNS -  inspektora ds. promocji, rejestracji 

działalności gospodarczej i spraw społecznych - Magdalena  Sadowska 
 

                                                                  § 2 
 
Upoważniam Kierownika Punktu Kontaktowego HNS i jego Zastępcę  do koordynowania wszelkich 
czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk obcych na administrowanym 
terenie Gminy Turawa. 

§ 3 
Dokumentację Punktu Kontaktowego HNS wykonuje  i aktualizuje Inspektor ds. zarządzania 
kryzysowego,  OC, obronności i  ppoż. 

§ 4 
Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem zadań wynikających z obowiązków 
państwa-gospodarza, wprowadzam do użytku służbowego - Instrukcję Punktu Kontaktowego HNS 
Wójta Gminy Turawa – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5 
Wzór upoważnienia do reprezentowania Wójta Gminy Turawa  w kontaktach z przedstawicielami 
wojsk własnych i sojuszniczych przebywających na terenie Gminy Turawa  stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 6 
Wykonanie zarządzenia powierza się  Inspektor ds. zarządzania kryzysowego,  OC, obronności i 
ppoż. 

§ 7 
Traci moc zarządzenie nr 1 / OC /2020 Wójta Gminy Turawa z dnia 8.01.2020  w sprawie: powołania 
Punktu Kontaktowego HNS. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

/-/ Wójt Gminy Turawa 
 

                                                                                               Dominik Pikos 


