
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.79.2019
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru Burmistrza Kolonowskiego na potrzeby podwyższania 
gotowości obronnej państwa

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 rozporządzania Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie 
gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219, poz.2218) oraz zarządzenia Nr 46/12 Wojewody Opolskiego z 
dnia 14 marca 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów w Województwie Opolskim na potrzeby 
podwyższania gotowości obronnej państwa zarządza się , co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania 
realizacji zadań operacyjnych w podwyższonych stanach gotowości obronnej państwa tworzy się w stanie stałej 
gotowości obronnej państwa system Stałego Dyżuru Burmistrza Kolonowskiego.

2. Zadania wykonywane w systemie stałego dyżuru 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) Stały Dyżur Burmistrza Kolonowskiego pełniony jest w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie ul. Księdza 
Czerwionki 39(sekretariat).

§ 2. Stały  dyżur Burmistrza Kolonowskiego organizuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa w 
celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań.

2. Przekazywanie decyzji w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru może się odbywać:

1) bezpośrednio (ustnie) przez organy uprawnione do uruchomienia stałych dyżurów;

2) pośrednio przez osoby upoważnione na piśmie uwierzytelnionym podpisem i pieczęcią urzędową;

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

3. Ustala się następujący obieg informacji w systemie stałych dyżurów:

1) Stały Dyżur Wojewody Opolskiego  przekazuje informację do służby Stałego Dyżuru Starosty 
Strzeleckiego , ta z kolei do służby stałego Dyżuru Burmistrza Kolonowskiego.

§ 3. Stały Dyżur uruchamia się:

1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa – w celach szkoleniowych ,kontrolnych lub sprawdzających:

a) na polecenie organu tworzącego stały dyżur w podległych lub podporządkowanych jednostkach 
organizacyjnych,

b) na polecenie Wojewody Opolskiego.

2) W czasie podwyższania gotowości obronnej państwa – na polecenie Wojewody Opolskiego, w celu 
przekazywania decyzji o których mowa w § 1 ust.1.

§ 4. 1. Skład osobowy Stałego Dyżuru i osoby  odpowiedzialne za jego uruchomienie ustala Zastępca 
Burmistrza.
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2. Skład osobowy Stałego Dyżuru określa „ Instrukcja działania Stałego Dyżuru Burmistrza 
Kolonowskiego”.

3. Skład osobowy dyżuru stanowią dwie zmiany dwuosobowe, w tym starszy dyżurny i dyżurny.

§ 5. Zasady organizacji, uruchomienia i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Kolonowskiego określa 
„Instrukcja działania Stałego Dyżuru Burmistrza Kolonowskiego”.

§ 6. Ustala się  następującą organizację i zasady pełnienia służby w systemie Stałego Dyżuru w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Kolonowskiem:

1) Stały dyżur pełniony jest całodobowo w systemie dwuzmianowym.

2) Dokumentacja służby Stałego Dyżuru obejmuje:

1) Instrukcja działania Stałego dyżuru Burmistrza Kolonowskiego;

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.34.2012 z dnia 02.04.2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych 
dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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