ZARZĄDZENIE
Nr Or.I.0050.136.2016 Burmistrza Gogolina
z dnia 04.10.2016 r.
w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.), §1 ust. 2 pkt 5 i ust.3
oraz § 6 zarządzenia nr 46/12 Wojewody Opolskiego z 14 marca 2012 roku w sprawie
organizacji systemu stałych dyżurów w Województwie Opolskim na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa, zarządza się co następuje:
§1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do
uruchamiania realizacji zadań operacyjnych ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania
na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, tworzy się w stanie
stałej gotowości obronnej państwa, Stały Dyżur Burmistrza Gogolina zwany dalej „Stały
Dyżur”.
§ 2. Stały Dyżur uruchamia się:
1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa - w celach szkoleniowych, kontrolnych lub
sprawdzających:
a) na polecenie Burmistrza Gogolina;
b) na polecenie organu upoważnionego do zarządzenia kontroli w zakresie
określonym w upoważnieniu;
c) na polecenie Wojewody Opolskiego.
2) W czasie podwyższania gotowości obronnej państwa – na polecenie Wojewody
Opolskiego, w celu przekazywania decyzji, o których mowa w §1.
§ 3.Zadania wykonywane w systemie Stałego Dyżuru obejmują:
1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;
2) przyjmowanie i przekazywanie decyzji Wojewody w sprawie uruchomienia
określonych zadań, wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości
obronnej państwa;
3) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji
o zagrożeniach i stanie sił i środków uruchamianych podczas podwyższania
gotowości obronnej państwa;
4) przekazywanie do Stałego Dyżuru Wojewody Opolskiego poprzez Stały Dyżur
Starosty Krapkowickiego meldunków dobowych i okresowych oraz meldunków
o realizacji zadań.
§ 4. Przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru może się odbywać:
1) bezpośrednio (ustnie) przez organy uprawnione do uruchamiania stałych dyżurów;
2) pośrednio – przez osoby upoważnione na piśmie uwierzytelniającym podpisem
i pieczęcią urzędową Wojewody Opolskiego;
3) pisemnie – przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu, za pomocą
technicznych środków łączności.

§ 5. W skład Stałego Dyżuru wyznaczam niżej wymienionych pracowników Urzędu
Miejskiego w Gogolinie:
1) Piotr Giecewicz – starszy dyżurny;
2) Smiatek Robert – starszy dyżurny;
3) Gacka Adam – starszy dyżurny;
4) Zelent Sylwia – dyżurny
5) Biela Weronika – dyżurny;
6) Tworkowska Agata – dyżurny;
7) Fox Maria – dyżurny rezerwowy;
8) Gabrielczyk Sonia – dyżurny rezerwowy.
§ 6. Naczelnika Wydziału Gminne Centrum Reagowania czynię odpowiedzialnym za:
1)

opracowanie „Instrukcji Stałego Dyżuru” oraz zorganizowanie Stałego Dyżuru
w terminie do 15.11.2016 r.;

2) utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji Stałego Dyżuru;
3) przekazywania na bieżąco do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
zmian dotyczących umiejscowienia i danych teleadresowych Stałego Dyżuru.
§ 7. Szkolenie składu Stałego Dyżuru organizować zgodnie z planem szkolenia obronnego
Gminy Gogolin na dany rok.
§ 8.1. Dokumentację Stałego Dyżuru przechowywać w szafie metalowej w pomieszczeniu
Nr 27 budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
2. W razie uruchomienia Stałego Dyżuru wyżej wymienioną dokumentację wydać za
pokwitowaniem starszemu dyżurnemu zmiany przyjmującej służbę.
§ 9. Traci moc zarządzenie Nr Or.I.0050.38.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 24.05.2012.
w sprawie organizacji stałego dyżuru w Gminie Gogolin na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

