ZARZĄDZENIE NR 19/2012
WÓJTA GMINY Kiełczygłów
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru Wójta Gminy
Kiełczygłów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania
realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.
Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461), § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 152) i § 8 ust. 2 pkt.
3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej
państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2218) oraz w związku z Zarządzeniem Nr 148/2012
Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania
Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości
obronnej państwa, zarządzam co następuje:
§ 1. Tworzy się Stały Dyżur Wójta Gminy Kiełczygłów, jako element Systemu Stałych Dyżurów
Wojewody Łódzkiego, zwany dalej „Stałym Dyżurem”, na potrzeby podwyższania gotowości
obronnej państwa oraz realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy
Kiełczygłów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz
zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
§ 2. 1. Ustala się następującą organizację i zasady pełnienia Stałego Dyżuru Wójta Gminy
Kiełczygłów:
1) Stały Dyżur pełniony jest całodobowo w systemie dwuzmianowym;
2) Obsadę jednej zmiany Stałego Dyżuru stanowić będą dwie osoby;
3) Dopuszcza się włączenie w skład Stałego Dyżuru osób zatrudnionych w innych komórkach
organizacyjnych posiadających poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do wglądu do
informacji niejawnych o odpowiedniej klauzuli tajności.
2. Obsadę Stałego Dyżuru Wójta Gminy Kiełczygłów stanowią:
1) W charakterze kierownika Stałego Dyżuru – Sekretarz Urzędu Gminy .
2) W charakterze dyżurnych – pracownicy Urzędu Gminy w Kiełczygłowie.
3. Stały Dyżur organizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Kiełczygłów przy ul. Tysiąclecia 25,
98-358 Kiełczygłów, (sekretariat urzędu).
§ 3. Stały Dyżur Wójta wchodzący w skład Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego
zobowiązany jest do utrzymywania pełnej gotowości do pracy, sprawnego funkcjonowania
i realizacji powierzonych zadań oraz współdziałania z innymi komórkami i jednostkami
organizacyjnymi stanowiącymi system.
§ 4. Stały Dyżur uruchamia się:
1) w stałej gotowości obronnej państwa w pełnym lub ograniczonym zakresie;
2) w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
§ 5. Decyzję o zakończeniu działania Stałego Dyżuru wydaje organ/komórka/jednostka
organizacyjna, która zleciła jego uruchomienie.
§ 6. Za organizację, zabezpieczenie oraz sprawne funkcjonowanie Stałego Dyżuru czynię
odpowiedzialnych:

1) Sekretarza Gminy Kiełczygłów;
2) Inspektora do spraw obronnych i ewidencji ludności.
§ 7. Szczegóły organizacji Stałego Dyżuru określa „Instrukcja funkcjonowania stałego dyżuru
Wójta Gminy Kiełczygłów na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” stanowiąca
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 8. Stały Dyżur według zasad określonych w Zarządzeniu i Instrukcji, należy przygotować do
działania do dnia 1 września 2012 roku.
§ 9. Traci moc Zarządzenie nr 7/2004 Wójta Gminy z dnia 05.05.2004 r. w sprawie organizacji,
uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Kiełczygłów na czas
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Kiełczygłów

