
ZARZĄDZENIE NR 49/2013
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Konopiska na potrzeby podwyższenia gotowości 
obronnej państwa 

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, 
poz. 590 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. 
w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 219, poz 2218) oraz § 1 ust.2 pkt 5 i § 5 zarządzenia 
Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby 
podwyższenia gotowości obronnej państwwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie 
śląskim, 

zarządza się co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia Wójtowi Gminy ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do 
uruchamiania realizacji zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania gminy we wszystkich stanach 
gotowości obronnej państwa, na terenie Urzędu Gminy Konopiska organizuje się Stały Dyżur. 

§ 2. Stały Dyżur, o ktorym mowa w § 1 organizuje się przy wykorzystaniu pracowników i bazy lokalowo - 
sprzetowej Urzędu Gminy Konopiska. 

§ 3. Zadania wykonywane w ramach Stałego Dyżuru obejmują: 

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych 
z podwyższaniem gotowości obronnej państwa; 

2) przekazywania decyzji uprawnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań zawartych w planie 
operacyjnym funkcjonowania gminy, wynikających z wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej 
państwa oraz przekazywaniem właściwym organom informacji o stanie sił uruchamianych podczas 
podwyższania gotowości obronnej państwa. 

§ 4. W ramach funkcjonowania Stałego Dyżuru należy zapewnić bezpieczeństwo wykonywania zadań 
obronnych, w tym ochrony gromadzenia i przesyłania informacji oraz wykonywania dokumentów. 

§ 5. Dokumentacja Stałego Dyżuru obejmuje: 

1. zarządzenie w sprawie organizacji Stałego Dyżuru, 

2. instrukcje uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru. 

§ 6. 1. Stały Dyżur Wójta Gminy Konopiska stanowią 2 zespoły w składzie: 

- starszy dyżurny Stałego Dyżuru 

- dyżurny Stałego Dyżuru 

2. Do pełnienia dyżurów nie powinny być wyznaczone osoby posiadające przydziały mobilizacyjne lub 
organizacyjno-mobilizacyjne. 

3. Stały Dyżur pełniony jest w systemie dwuzmianowym w godzinach: 

1) I zmiana - od godz. 8:00 do godz. 20.30 

2) II zmiana - od godz. 20:00 do godz. 8:30 dnia następnego. 

§ 7. 1. Miejscem pełnienia Stałego Dyżuru powinno byc pomieszczenie znajdujące się w pobliżu miejsca pracy 
- gabinetu Wójta Gminy Konopiska. Pomieszczenie powinno byc wyposażone w środki łączności, niezbędny sprzęt 
kwaterunkowy i biurowy oraz oświetlenie zastępcze. Stały Dyżur wyposaża się w przybory do pisania oraz 
odpowiednio wyposaża w plakietki (opaski) koloru biało - czerwonego z napisem "STAŁY DYŻUR". Osobom 
pełniącym Stały Dyżur należy zapewnić warunki do spożycia posiłku oraz do odpoczynku. 

2. Stałemu Dyżurowi mogą być przydzielone środki transportu wraz z kierowcami, będące aktualnie na 
wyposażeniu Urzędu Gminy Konopiska. 
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§ 8. Podinspektora ds. ZK i OC zobowiązuje się do opracowania "Instrukcji uruchamiania i funkcjonowania 
Stałego Dyżuru" określonej w zarządzeniu nr 512/10 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2010 r. 
w sprawie organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższonej gotowości obronnej państwa i funkcjonowania 
stałych dyżurów w województwie śląskim do dnia 31lipca 2013 roku. 

§ 9. Za prawidłową organizację i funkcjonowanie Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Konopiska 
odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy. 

§ 10. Za prawidłowe przygotowanie i wyposażenie Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Konopiska czynię 
odpowiedzalnego Sekretarza Gminy. 

§ 11. Traci moc Zarządzenie Nr 17/2007 Wójta Gminy Konopiska z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie 
organizacji i funkcjonowania na terenie Gminy Konopiska - Słuzby Stałego Dyżuru. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska 

Jerzy Socha
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