
ZARZĄDZENIE NR Or-0152-14 /08 
WÓJTA GMINY LUBRZA 

z dnia 11 sierpnia 2008 r. 
 
 
w sprawie organizacji systemu stałego dyŜuru na potrzeby podwyŜszania gotowości 
obronnej państwa. 
 
 
 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 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 109/08 Wojewody Opolskiego z dnia 06 maja 2008r. w sprawie organizacji 
systemu stałych dyŜurów na potrzeby podwyŜszania gotowości obronnej państwa zarządza 
się, co następuje : 
 

§ 1. 
1. W celu zapewnienia ciągłości operatywnego przekazywania decyzji organów 

uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań operacyjnych w podwyŜszonych 
stanach gotowości obronnej państwa tworzy się „Stały dyŜur” Wójta Gminy Lubrza, 
pełniony w Urzędzie Gminy w Lubrzy ul. Wolności nr 73. 

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

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
- Ośrodek Pomocy Społecznej 
do współpracy w zakresie podejmowania działań związanych z funkcjonowaniem 
„Stałego dyŜuru” Wójta Gminy Lubrza. 
 

§ 2. 
1. „Stały dyŜur” 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 zagroŜenia bezpieczeństwa państwa ( kryzysu polityczno – 
militarnego) i wojny. 

2. Starostwo Powiatowe w Prudniku stanowi organ pośredni w procesie przekazywania 
przez wojewodę opolskiego poleceń i decyzji a takŜe zwrotnych potwierdzeń ich 
otrzymania i wykonania. 

 
§ 3. 

Zadania wykonywane w systemie „Stałych dyŜurów” obejmują : 
1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagroŜenia bezpieczeństwa państwa, 

procedur związanych z podwyŜszaniem gotowości obronnej państwa, 
2) przyjmowanie i przekazywanie decyzji Wojewody Opolskiego w sprawie 

uruchomienia określonych zadań, wynikających z wprowadzenia wyŜszych stanów 
gotowości obronnej państwa, 

3) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji o 
zagroŜeniach i stanie sił i środków uruchamianych podczas zmian gotowości obronnej 
państwa. 

4) przekazywanie meldunków dobowych i okresowych oraz meldunków o realizacji 
zadań. 

 



§ 4. 
1. W stanie stałej gotowości obronnej państwa „Stały dyŜur” moŜe być uruchamiany w 

pełnym lub ograniczonym zakresie na podstawie decyzji organu organizującego „Stały 
dyŜur” lub jego organu nadzorującego, równieŜ w przypadku nadzwyczajnych 
zagroŜeń (klęski Ŝywiołowe, awarie, katastrofy zagraŜające bezpieczeństwu Ŝycia lub 
mienia ludności) oraz w celach szkoleniowych i kontrolno – sprawozdawczych. 

2. O kaŜdym uruchomieniu „Stałego dyŜuru” Wójt Gminy Lubrza informuje Starostwo 
Powiatowe w Prudniku, podając pełne uzasadnienie podjętej decyzji. 

3. W czasie podwyŜszenia gotowości obronnej państwa „Stały dyŜur” moŜe być 
uruchomiony na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego. 

 
§ 5. 

Przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia systemu „Stałych dyŜurów” moŜe się 
odbywać : 

1) bezpośrednio( ustnie) przez organy uprawnione do uruchomienia systemu „Stałych 
dyŜurów” 

2) pośrednio – przez osoby upowaŜnione na piśmie uwierzytelnionym podpisem i 
pieczęcią urzędową Wojewody Opolskiego 

3) pisemnie – przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu, za pomocą 
technicznych środków łączności. 

 
§ 6. 

1. Do pełnienia „Stałego dyŜuru” wyznacza się pracowników Urzędu Gminy oraz 
jednostek organizacyjnych Gminy Lubrza posiadających poświadczenie 
bezpieczeństwa do klauzuli „ZastrzeŜone”. 

2. Wykaz osób upowaŜnionych do uruchomienia „Stałego dyŜuru”Wójta Gminy Lubrza 
po godzinach pracy z ich danymi tele – adresowymi oraz skład osobowy „Stałego 
dyŜuru” określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 7. 

1. „Stały dyŜur” pełniony jest w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Lubrzy w pok. 209 
II p. i pok. 103 I p. wyposaŜone w niezbędne urządzenia łączności, sprzęt i materiały 
biurowe. 

2. Członkowie stałego dyŜuru zapewniają sobie wyŜywienie we własnym zakresie. 
3. Na potrzeby słuŜby „Stałego dyŜuru” wyznacza się samochody prywatne osób 

włączonych w skład „Stałego dyŜuru”. Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 8. 
1. Organizacja, funkcjonowanie, zadania i dokumentację stałego dyŜuru precyzuje 

„Instrukcja działania stałego dyŜuru w Urzędzie Gminy Lubrza”. Załącznik nr 3 do 
niniejszego Zarządzenia. 

 
§ 9. 

1. Za zorganizowanie „Stałego dyŜuru” i określenie zasad jego pełnienia oraz 
opracowanie dokumentacji odpowiada Inspektor w Referacie Rozwoju Gminy i Spraw 
Obywatelskich Urzędu Gminy Lubrza. 

2. Zobowiązuje się Inspektora w Referacie Rozwoju Gminy i Spraw Obywatelskich 
Urzędu Gminy w Lubrzy do powiadomienia w odpowiednim terminie zgodnie z cyt. 
Zarządzeniem Wojewody Opolskiego o zorganizowaniu „Stałego dyŜuru” Wójta 
Gminy Lubrza oraz jego umiejscowieniu. 



 
§ 10. 

Traci moc Zaradzenie Nr 35/07 Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 maja 2007r. w sprawie zasad 
organizacji i funkcjonowania stałego dyŜuru Wójta Gminy Lubrza. 
 

§ 11. 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
          Wójt Gminy 
            mgr Stanisław Jędrusik 


