
ZARZĄDZENIE  Nr 134/2008

Burmistrza Gminy i Miasta   Gryfów Śląski

z dnia 19 listopada  2008 roku

 
w sprawie: organizacji Stanowiska Kierowania Burmistrza  Gminy i Miasta  Gryfów Śląski
w czasie pokoju, w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa
narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych
zdarzeń, a takŜe w czasie wojny. 
 
 

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia
2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004
r. Nr 98, poz. 978) oraz Wytycznych Wojewody Dolnośląskiego na 2007 rok w zakresie realizacji
zadań obronnych (ZastrzeŜone) zarządza się, co następuje:  

§ 1

W czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŜenia bezpieczeństwa narodowego,
w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń a takŜe w
czasie wojny tworzy się w Urzędzie Gminy i Miasta  w Gryfowie Śląskim  Stanowisko Kierowania
/ SK/ w dotychczasowym miejscu pracy.

§ 2

Nadzór nad przygotowaniem obiektu przeznaczonego na Stanowisko Kierowania, jego
funkcjonowaniem oraz szkoleniem pracowników zapewniających utrzymanie tego obiektu
powierza się Inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego.
 
 

§ 3

1.Tworzy się następującą strukturę organizacyjną Stanowiska Kierowania:
     1)    szef stanowiska kierowania – Sekretarz  Gminy i Miasta,
     2)    zespół kierowania i planowania:  –  kierownik : Inspektor  ds. infrastruktury społecznej,
            Inspektor ds. archiwum zakładowego i technicznej obsługi  Urzędu,  Inspektor
            ds.kancelaryjno-organizacyjnych,  Inspektor ds. obsługi Rady,
   3)      zespół zabezpieczenia: kierownik zespołu: Inspektor ds. zarządzania kryzysowego,
            Kierownik USC.

2. W ramach zespołu kierowania i planowania funkcjonuje Stały DyŜur zorganizowany zgodnie z
zarządzeniem  Nr 152/07  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyŜuru Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski.
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§  4

Zasady organizacji i funkcjonowania Stanowiska Kierowania, zawiera instrukcja stanowiąca
załącznik do niniejszego zarządzenia, którą przechowuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196 z 2005 r., poz. 1631 z pózn. zm.).
 
 

§ 5

Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania Stanowiska Kierowania odbywać się
będzie z budŜetu Gminy.
 
 
 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.


