
ZARZĄDZENIE NR ...QQ5Q.!. M9....eU)1;<; ....
WÓJT A GMINY LUBRZA
z dnia .S.. kwietnia 20 12r.

w sprawie: organizacji systemu stałego dyżuru w gminie Lubrza na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa.

Na podstawie § 8 ust. 2pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r.
w sprawie: gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 219, poz. 2218) oraz Zarządzenia
Nr 46/12 Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: organizacji systemu stałych
dyżurów w Województwie Opolskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
zarządza się, co następuje:

§1.
1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do

uruchomienia realizacji zadań operacyjnych w podwyższonych stanach gotowości obronnej
państwa tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa system "Stałego dyżuru"
Wójta Gminy Lubrza, pełniony w Urzędzie Gminy w Lubrzy przy ul. Wolności nr 73.

2. Zobowiązuje się dyrektora i kierownika niżej wymienionych jednostek organizacyjnych
gminy Lubrza:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.

do współpracy w zakresie podejmowania działań związanych z funkcjonowaniem "Stałego
dyżuru" Wójta Gminy Lubrza.

§ 2.
1. "Stały dyżur" organizuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa, w celu zapewnienia

ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia i realizacji zadań
ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania na wypadek zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno - militarnego) i wojny.

2. Starostwo Powiatowe w Prudniku stanowi organ pośredni Wojewody Opolskiego w procesie
przekazywania decyzji i informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych
w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny a także w celach
sprawdzenia procedur i przedsięwzięć uruchamianych w systemie "Stałych dyżurów".

§ 3.
Organizacja i zasady pełnienia służby w systemie "Stałych dyżurów":

1. "Stałe dyżury" pełnione są całodobowo.
2. "Stały dyżur" organizuje się przy wykorzystaniu pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek

organizacyjnych Gminy Lubrza.
3. Szczegółowe zasady pełnienia "Stałego dyżuru" cel i zadania oraz obowiązki określone są

w "Instrukcji działania stałego dyżuru Urzędu Gminy Lubrza".
4. Wykaz osób wyznaczonych do pełnienia stałych dyżurów zawarty jest "Instrukcji działania

stałego dyżuru Urzędu Gminy Lubrza" (załącznik nr 3 do instrukcji).

§ 4.
Zadania wykonywane w systemie "Stałych dyżurów" obejmują:

1. Uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur
związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.

2. Przyjmowanie i przekazywanie decyzji Wojewody Opolskiego w sprawie uruchomienia
określonych zadań, wynikających z wprowadzenia 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 meldunków dobowych i okresowych oraz meldunków o realizacji zadań.

§ 5.
Przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia systemu "Stałych dyżurów" może odbywać się:

l. Bezpośrednio przez uprawniony organ do uruchomienia stałych dyżurów.
2. pośrednio - przez osoby upoważnione na piśmie uwierzytelnione podpisem i pieczęcią

Urzędową Wojewody Opolskiego.
3. Pisemnie - przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu za pomocą

technicznych środków łączności.

§ 6.
1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa "Stały dyżur" może być uruchamiany w pełnym

lub ograniczonym zakresie na podstawie decyzji organu organizującego "Stały dyżur" lub
organu nadzorującego, również w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń (klęski żywiołowe,
awarie, katastrofy zagrażające bezpieczeństwu życia lub mienia ludności) oraz w celach
szkoleniowych i kontrolno - sprawozdawczych.

2. O każdym uruchomieniu "Stałego dyżuru" Wójt Gminy Lubrza informuje Starostwo
Powiatowe w Prudniku, podając pełne uzasadnienie podjętej decyzji.

3. W czasie podwyższenia gotowości obronnej państwa "Stały dyżur" może być uruchomiony na
podstawie decyzji Wojewody Opolskiego.

4. Wszystkie ogniwa "Stałego dyżuru" zobowiązane są do utrzymywania pełniej gotowości
systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz procedur powiadamiania, informowania,
ostrzegania i alarmowania.

§ 7.
1. Za organizację i funkcjonowanie "Stałego dyżuru" odpowiedzialny jest Wójt Gminy Lubrza.
2. "Stały dyżur" pełniony jest całodobowo w pomieszczeniu Urzędu Gminy w Lubrzy pokój

nr 103 I piętro, wyposażone w niezbędne urządzenia łączności, sprzęt i materiały biurowe
zgodnie z "Instrukcją działania stałego dyżuru Urzędu Gminy Lubrza" (załącznik nr 7 do
instrukcji).

3. Osoby funkcyjne "Stałego dyżuru" zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie.
4. Na potrzeby służby "Stałego dyżuru" wyznacza się środki transportowe Urzędu Gminy

Lubrza zgodnie z decyzją Wójta Gminy Lubrza.

§ 8.
1. Cel, zadania, organizacja, obejmowanie i zdawanie dyżuru oraz obowiązki osób funkcyjnych

pełniących "Stały dyżur" zawarty w "Instrukcji działania stałego dyżuru Urzędu Gminy
Lubrza".

§ 9.
1. Za zorganizowanie "Stałego dyżuru" i określenie zasad jego pełnienia oraz opracowanie

dokumentacji odpowiada Inspektor ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Gminy Lubrza.

§ 10.
Traci moc Zarządzenie Nr Or-120.70.2011 Wójta Gminy Lubrza z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie:
zasad organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 11.
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
WÓJT GMINY
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