
ZARZĄDZENIE NR 120.52.2022 
WÓJTA GMINY ZAŁUSKI 

z dnia 30 września 2022 roku 

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa —Gospodarza 

Na podstawie  art.  30 ust 1 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( tekst jednolity Dz. U. 2017,poz.1875), w związku z § 2 Zarządzenia nr 175 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia df 26 kwietnia2018r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia 

Państwa Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do spraw 

HNS zarządzam, co następuje: 

*1 

Tworzy się  w Urzędzie Gminy w Załuski punkt kontaktowy wsparcia państwa —gospodarza  

(Host Nation  Suport -HNS), zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS Wójta Gminy Załuski 

", działający na terenie gminy Załuski. 

*2 

W celu zapewnienia wsparcia Sojuszniczym Silom Zbrojnym (SSZ) w czasie pokoju, 

w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny, wykonującym zadania lub przemieszczającym się  

na terenie gminy Załuski , Punkt Kontaktowy HNS Wójta Gminy Załuski współpracuje z 

Punktami Kontaktowymi HNS Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa 

Mazowieckiego, Starosty Płońskiego, a także punktami kontaktowymi HNS prezydentów, 

burmistrzów i wójtów innych gmin, punktami kontaktowymi HNS organów rządowej 

administracji zespolonej oraz z punktami kontaktowymi HNS przedsiębiorców, dla których 

wojewoda jest organem założycielskim, realizujących zadania obronne na terenie 

województwa mazowieckiego. 

3  

Bieżącą  realizację  zadań  Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Załuski zapewnia 

stanowisko ds. sportu oraz zarządzania kryzysowego. 

* 4  

Ustanawia się  obsadę  Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Załuski , którego funkcję  pełni 

Podinspektor ds. rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i współpracy z OSP 

i inspektor ds. sportu oraz zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy w Zaluskach. 



§ 5  

Do zadań  członków obsady Punktu Kontaktowego  FINS  Wójta Gminy Załuski należy 

udzielenie wielopłaszczyznowego wsparcia Sojuszniczym Silom Zbrojnym (SSZ) w cmie 

pokoju, w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny, wykonującym zadania lub 

przemieszczających się  na terenie gminy Załuski. 

§ 6 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się  Insp. ds. sportu oraz zarządzania 

kryzysowego. 

* 7  

Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 

 

Wójtjirinf Załuski 

K rowski 
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