
ZARZĄDZENIE NR 0050.1.35. 2012

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

zdnia 08 czerwca20l2r.

w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania

gotowości obronnej państwa.

Na podstawte Zarządzenia Wojewody opolskiego Nr 46 z dnia 14 marca1Ol2r'

w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w Województwie opolskim na potrzeby
podvnyŻszania gotowości obronnej państwa

zarządzam co następuje :

$1

W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do
uruchamiania rea|izacji zadań operacyjnych w podwyzszonych stanach gotowoŚci obronnej
państwa powołuję w gminie Dobrzeń Wielki - Stałv Dvżur.

$2

Stały Dyzur organizuje się w stałej gotowości obronnej państwa, w celu zapewnienia
ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomientarea|izacji zad'anujętych
w planach operacyjnych funkcjonowania na wypadekzevłnętrznęgo zagtoŻeniabezpteczenstwa

, panstwa i wojny.

Do zadai stałego dyżuru na|ezy:

1' Uruch amianie, w warunkach wystąp ienia zagroŻenia bezpieczeństwa państwa, procedur
zw iązany ch z p o dwyżs zaniem g otowo Ści o bro nnej p aństwa.

f . Przyjmowanie tprzekazywanie decyĄiWojewody w sprawie uruchomienia określonych
zadan, wynikaj4cych z wprowadzariawyiszychstanów gotowości obronnej państwa.

3. Gromadzenie ,przetwatzanie tprzekazywanie właściwym organom uprawnionym
informacji o*za}roŻeniach i stanie sił i środków uruchamianych podczas podwyższania
gotowości obronnej państwa.

4' Przekazywanie meldunków dobowych i okresowy ch orazmeldunków o rea|izacij zad'an.



$3
Stały Dyzur uruchamia się :

1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa - w cęlach szkoleniowych' kontrolnych lub

sprawdzaj4cych :

a) na polecenie Wójta Gminy

b) na polecenie organu upowaznionego do zaruądzenia kontroli w zakresie

określonym w upowaznieniu

c) na polecenie Wojewody Opolskiego

2. W czasl'e podwyzszonej gotowości obronnej państwa - na polecenie Wojewody

Opolskiego.

s4

Przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia ',StałegoDyŻutu,, moŻe się odbywaó:

1' Bezpośrednio ( ustnie ) przez organy uprawnione do uruchomienia stałych dyzurów.

2. PoŚrednio - pIzez osoby upowaznione na piśmie uwierzytelnionym podpisem t pieczęcią

urzędową Wojewody opolskiego.

3 ' Pisemnie - przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu, Zapomocą

technicznych środków łączno ści'

$s

Wprowadzam jako obowiązującą Instrukcj ęDztałania Stałego Dyżuru w gminie Dobrzei Wielki,
stano wi ąc ą załączntk d o nini ej s z e go zarządzenia.

$6

Miejscem pełnienia stałego dyżuru jest sekretariat Urzędu Gminy.

$7

Do pełnienia stałego dyzuru .vq;uznaczam i

Zmianal

1. starszy dyzurny - pani Jolanta MIKUŁA

2. dyzurny - pani Maria RIPPEL

3. dyzurny - pani Krystyna SABASZ



Zmianall

4. starszy dyzurny -

5. dyzurny

6. dyzurny

pani Gizela PATRZEK

pani Krystyna Śtr'tIARoWSKA

pan Czesław SANKOWSKI

s8

I . Za or ganizacj ę, szko lenie, wypo S azeni e, dokumentacj ę

dyżuru czynię odpowiedzialną Panią Sekretarz Gminy.

w oparciu o przepisy dotyczące szkolenia obronnego.

i właściwe funkcjonowanie stałego

Szkolenie Stałego DyŻuru piowadzić

\#.

2. Dokumentację stałego dyżrrru przechowywać w Referacie Spraw obywatelskich.

$12

Traci moc Zarządzente Wójta Gminy nr 0I52l24 z dnia 741ipca2008r.

s 13

Zarządzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

Wykonano w 1 egz. dla UG Dobrzeń Wielki
Sporządziła: mgr Lauer - Konecka
Wykonał: mgr Sadowski
Dnia 06 .06 .20L2r.


