ZARZĄDZENIE
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ŻnuzKow

z dnta 24 wrześnta20l0 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Że|azkowie w
warunkach zewnętrznego zagroienia bezpieczeristwaparistwa i w czasie wojny

Na podstawie art.33 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz.U. z 200l r.
Nr 142, poz. 1591 Zę zm|anami)stosowniedo $ 15 pkt2 rozporządzentaRady Ministrow z
dnia 27 kwiętnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpiecze stwem
narodowym (Dz. U.z 2004 r. Nr 98, poz. 978) oraz art. I I ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 2002r o stanie wojennym oraz kompetencjachNaczelnego Dowodcy Sił Zbrojnych i
zasadach jego podległościkonstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2002r.Nr l56 poz. 1301)zarządza sięoco następuje:

s 1. l. Ustala się regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Ze|azkowie w warunkach
zewnętrznego zagroŻenia bezpiecze stwa parlstwa i wojny stanowiący zał'ącznikdo
zarządzenia,
2. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Że|azkowie w warunkach zewnętrznego
zagroŻenia bezpiecze stwa paristwa i w czasie wojny stanowi rozszerzenie zakresu
zadan określonych w obowiązującym regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy
w Że|azkowie
3. W warunkach zewnętrznego zagroŻeniabezpiecze stwa paristwa i w czasie wojny
zakres zadan realizowanych ptzez poszczegÓlne komÓrki organizacyjneUrzędu Gminy
w Ze|azkowie moŻezostaćzmieniony.
$ 2. Wykonanie zarządzeniapowierza się Sekretarzowi Gminy.
$ 3. Za aktua|izacjęniniejszego regulaminu odpowiada Sekretarz Gminy.
$ 4. Zarządzeniewchodzi w Życie następnegodnia po dniu podpisania.
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REG ULAM IN OR GANIZACYJNY
URZĄDU GMINY w ZELAZKOWIE
W Warunkach
zewnętrznego
panstwa
zagrozeniabezpieczenstwa
I w czasrewoJny
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SEKRETARZ GMINY
Paweł Sobczak

WRZESIEN 2O1OR.

RozDz|AŁ.
Postanowieniaogó|ne
1. Regu|amin Urzędu Gminy w żelazkowie w warunkach
zewnętrznego zagrożeniabezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
zwanydalej,,reguIaminem''
określa:
funkcje;
)1 siedzibęuzędu ijego podstawowe
s

organizacyjną
urzędu;
)2 strukturę
)3 zadaniawspó|ned|awszystkichkomórekorganizacyjnych;
)4 zakresy działaniaposzczególnychkomórekorganizacyjnych;
niejawnych;
)5 ochronęinformacji

-

kontro|nej
w uzędzie;
)6 organizacjędziała|ności
)7 pzyjmowanie,rozpatrywaniei załatwianiepetycji,skarg,wnioskówi |istów;
)8 zasady p|anowaniapracyW uzędziei
)9 zasady wykonywaniafunkcjikierowniczychW uzędzie;
.|
końcowe.
)1 postanowienia
w regulaminiejest mowa o:
s .2||ekroć

:.*':
I:.

1) wójcie . na|eżyp|zez to rozumiećwójta gminyZe|azków;
2) wydziałach- na|eŻyprzez to rozumiećrównieżkomórki organizacyjneuzędu
o innejnazwiei stanowiskasamodzielne;
3) kierownikachwydziałów- na|eŻyprzez to rozumieć również kierowników
równozędnych komórek organizacyjnych'd|a których usta|ono inny tytuł
służbowy;
4) jednostkach pod|egłych|ub nadzorowanychprzez wójta - na|eĄ przez |o
rozumiećjednostkiorganizacyjne
działające
na tereniegminy;
$.3Kompetencje wójta w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny:
)'| w warunkach zewnętznego zagroŹenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny uząd podlega wójtowi,który kierujejego pracą p|zy pomocy sekretaza
gminy;
)2 w razie nieobecnościwójta jego funkcje wykonuje sekretaz, a w pzypadku
pracownik;
nieobecności
sekretarza- upowazniony
)3 zadaniem uzędu w warunkach zewnętŻnego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny jest zapewnienierea|izacjizadań powiezonych
wójtowido wykonaniazgodniez pzepisami prawnymii decyzjamiwojewody;
)4 do zadań uzędu na|eżytakżeprowadzeniespraw na|eżącychdo wójta gminy,
jako zwierzchnikajednostek' d|a których jest organem założycie|skim
oraz
jednostek
pod|egłych
Iubpodpoządkowanych
organizacyjnych;

'pf

uzędu podczas podwyższaniagotowościobronnej
)5 wójt' kieruje działa|nością
państwai w czasie wojnyna zasadziejednoosobowegokierownictwa;
)awydajedyspozycjemające na ce|u zapewnienieprawidłowejrea|izaqizadań
pzez wszystkiepod|egłe
mu jednostkiorganizacyjne;
)borganizujewykonywaniezadań w ramach powszechnegoobowiązkuobrony
pzez un.ądi nadzorowanejednostkiorganizacyjne,d|a którychjest organem
załoŹycie|skim,
a ponadtopzez organizacjespołecznedziałającena swoim
terenie:
)crozpatruje i podejmuje decyzje w sprawach zastzeżonych do osobistej
aprobaty.
$ .41. Sekretarz wykonuje wyznaczone przez wójta zadania oraz pełni
zastępstwow raziejego nieobecności.
2. Sekretaz wykonujeswoje czynnościstosownie do usta|onegozakresu
działaniaoraz przyznanych mu uprawnień w pzedmiocie wydawania decyzji
i aprobatyspraw zapewniającychsprawne funkcjonowanieurzędu,warunkówjego
działania,a takŻe organizacji pracy i w tym zakresie nadzoruje działa|ność
wszystkichkomórekorganizacyjnych.
3. Sekretaz Gminyodpowiadaponadtoza obsadękadrowąuzędu w warunkach
zewnętrznegozagrożeniabezpieczeństwapaństwai w czasie wojny.
4. Nieza|eŹnieod prob|emowegopodziałupracy do bezpośredniej
aprobaty
wójta,na czas wojnyzastrzegasię sprawyw zakresie:
)1 wykonywaniazadań obronnychna administrowanymobszarze;
)2 planowaniaoperacyjnego;
)3 pzygotowania i wykozystywania pub|iczneji niepub|icznejsłużbyzdrowia na
potrzebyobronnepaństwa;
\J

i funkcjonowania
stałegodyzuru;
)4 uruchamiania
)5 nakładaniai rea|izacjiświadczeńosobistychi zeczowych na rzecz obrony;
)6 pzygotowaniai pzeprowadzaniapoboru;
)7 rek|amowaniapracownikówod obowiązkupełnieniaczynnej służbywojskowej
w razieogłoszenia
mobi|izacji
i w czasiewojny;
)8 korespondencjii me|dunkówkierowanychdo wojewody;
)9 sprawowania pzez wójta funkcji szefa obrony cywi|nej gminy, w tym
dotycząceewakuacji,akcji ratunkowychi udzie|aniapomocyposzkodowanym;
)1Ozatwierdzaniaorganizacji i zasad działaniaurzędu oraz pod|egłychwójtowi
zakładówpracy' pzedsiębiorstw' instytucjii innych jednostek organizacyjnych
podpoządkowanychna czas wojny;
.tochronytajemnicypaństwoweji służbowej.
)1
$.5Urządiest aparatempomocniczymwójta.
-
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Siedziba urzęduijego podstawowefunkcje
$ .6Urządma swoją siedzibę w Że|azkowie
s .71.W celu zapewnieniawarunkÓw do działaniawÓjta w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpiecze stwa pa stwa l w czasie wojny
przygotowujesię:
)1 ob|ekt budow|anystanowiqcystałq siedzibę
.P organu W |JrzędzieGminy W
Że|azkowiezwany DotychczasowymMie1scem racy /DMP/;
)2 obiekt budow|anyW Szko|e PodstawowejW Że|azkowiezwany Zapasowym
MiejscemPracy lZMPl.
2. wÓjt, wraz z niezbędnąkadrq kierowniczqurzędu moŻewykonywaćswoje
funkcjew ZMP uzyskującWcześniej
na zmianęmiejscażgodęwojewody.
3. W czasie wykonywaniaprzez wojtaswoichfunkcjiw DMP przygotowaniem
urzędudo działania
w ZMP kierujesekretarz.
$ .8liczba etatow w komÓrkach organizacyjnych w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpiecze stwa pa stwa l w czasie wojny
pozostaje w wyłącznejkompetencjiwÓjta i jest zgodna z ZałącznikiemN}
1.
$ .9Kierownicy komÓrek organizacyjnych urzędu ustalą szczegÓłowy
podział wykonywanych czynności wśrÓd pracownlkÓw zajmuJącyctr
stanowiskapracy w pod|egtychsobie komÓrkach.
RozDz|AŁ
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Strukturaorganizacyjnaurzędu
w
warunkach
zewnętrznego zagrożenia
s .101. Urząd
bezpiecze stwa pa stwa i w czasie wojny tak długo-jak to irożliwe,
funkcjonować będzie z zachowaniem struktui organizacyjnych
obowiązującychw czasie pokoju ZałącznikNr 2 - struktura organizltiina
urzędu.
2.w razie potrzebymogq byc wprowadzonezmiany W strukturzeorganizacyjnej
uzędu
3. Pjacą u1zęduw DotychczasowymMiejscu Pracy tDMPt l Zapasowym
MiejscuPracy lZMPl,kierujewojttubsekretarz.

t
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s .1W skład urzędu wchodzą następujące wydziały, samodzielne
stanowiska pracy znakowanesymbolem:
1) ReferatAdministracyjny(SA)
2) SamodzielneStanowiskods. Organizacyjnych
(DO)
(EL)
3) Samodzielne
Stan.ds obywatelskich
i EwidencjiLudności
4) Samodzlelne
Stanowisko
ds. USC i DowodowOsobistych(USC)
5) SamodzielneStanowiskods. obrony Cywilnej,obronności,
WojskowoŚci'
(oc)
Pozarnictwai StanÓw Nadzwycza1nych
(ZP
6) Samodzielne
Stanowisko
ds. ZamÓwienPublicznych,
BHP i lnwentaryzacji
(GP)
7) SamodzielneStanods. GospodarkiPrzestrzennej
i CzynowSpołecznych
(lD)
8) Samodzielne
Stanowisko
i lnwestycji
ds. Komunikacji
9)Samodzielne
Stanowiskods.Infrastruktu
ry Wlejskieji Srodowiska(lWS)
10) Samodzielne
Stanowisko
ds. Geode4i,GospodarkiGruntamii komunalnej
oraz
(GN)
Komunalizacji
11) Samodzie|ne
Stanowlsko
Kultury,Sportu,Zdrowia,Rady Gminyi
ds. oświaty,
KontroliWewnętrznej(AS)
12) SamodzielneStanowiskods. Udzielaniatnformacji
i
o SrodkachPomocowych
(lF)
GminnegoCentrumlnformacji
13) Samodzielne
Stanowisko
ds. Pozyskiwania
FunduszyPomocowych(FP)
(lN)
14)Samodzielne
Informatyki
Stanowisko
ds.
(oI)
15)Samodzie|ne
Stanowisko
ds. obsługilnteresantow
2 ) ReferatFinansowy(RF)
3) Referatoświaty(Ro)
4| ZakładKomunalnyGminy Ze|azkowSpołkaz o.o.
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Zadania wspolne dla wszystkich komorek organizacyjnych
S .21.W zakresiespraw ogolno-obronnych:
zadanwynikających
z kompetencji
wojta;
) 1 rea|izowanie
monitoringu
sytuacjina admlnlstrowanym
terenie;
)2 prowadzenie
sprawozdani ana|izna potrzebywÓjta;
)3 przygotowywanie
pod|egłychi podporządkowanych
)4 sprawowanie nadzoru nad działa|nością
jednostekorganizacyjnych
Wg ustalenprawnychobowiqzujqcych
W Warunkach
panstwa
zewnętrznegozagroŻeniabezpieczenstwa
i w czasie wojny;
przygotowywanleprojektow rozporządzen, zarządzen, decyzji i wytycznych
wydawanychpoprzez wojta;
podejmowanie działan W zakresie utrzymania porządku pub|lcznego,
zapobieganle
sytuacjomkryzysowym
i uczestniczenie
w usuwaniuich skutkow;
W stałejaktua|noŚciplanu obsady personalneji szczegÓłowego
)7 utrzymywanie
pracownikÓwW Warunkachzewnętrznego
zakresuobowiqzkÓwposzczegÓ|nych
zagroŻeniabezpiecze stwa panstwai w czasie wojny;

W utrzymaniu
w stałejaktualnoŚcidokumentacji
dotyczącej
)B WspÓłuczestniczenie
osiąganiawyzszychstanowgotowoŚciobronnejpanstwaw gminle;
urzędu W zakresle
)9 wykonywaniezadan wynikającychz biezącejdziatalności
spraw obronnych! obronycywi|nejwg kompetencjiwydziałÓwi samodzielnych
stanowisk.
danych do projektowplanÓw rea|izaĄi zadan obronnych
)1}przygotowywanie
panstwana tereniegminy;
W ramachwydatkowna obronęi bezpieczenstwo
)l lprzygotowywanieoceny sytuacji gospodarczej gminy wraz z wnioskami
wymagajqcymi
decyzjiwojta.
2.W zakresieobronycywilnej:
1) wspÓłdziałanieze Starostwem Powiatowym oraz z Wydziałem
Bezpieczenstwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu
Wojewodzkiego;
2) opracowywanie
i utrzymywanie
w stałejaktualnoŚcip|anowzapewniających
rea|izacjęzadan zawartychw planleobronycywllnejgmlny.
3. W zakresie nadzoru i kierownictwanad jednostkami,dla ktorych wojt
pełnifunkcję organu załoŻy
cielskiego:
1) podejmowanleprzedsięwzięczwiązanychz przekazaniemzadan W
zakresie
obronności,okreś|aniezasad, trybu i terminÓw ich wykonania oraz
nadzorowan
ie ich reallzacji.

RozDzlAŁ
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zadania komÓrek organizacyjnych urzędu,
sformułowanena podstawiezada operacyjnychujętychw tabeli realizacji
zadan operacyjnychstanowiącaob|igatoryjnyzałącznikdo Planu
operacyjnego Funkcjonowania Gmi ny Ze|azk6ww warunkach zewnętrznego
zagroŻeniabezpiecze stwa pa stwa i w czasie wojny
$ .1DozakresudziałaniaSekretarzaGminy należy:
1) koordynowanie
w jednostkachorganizacyjnych
dla ktÓrychwojtpełnifunkcję
jednostkach
organu załoŻycielskiego
oraz wszystkichinnych
na
działających
przedsięwzięć
tereniegminy,bezwzględuna ich podporzqdkowanie
W zakresie
rea|izacji zadan obronnych W warunkach zewnętrznego zagroŻenia
panstwai w czasiewojny,
bezpieczenstwa
2) prowadzeniepolitykiinformacyjnej
wojta i organizowaniewspołpracyze
Środkami masowegoprzekazuw celu rea|izaĄiprzedsięwzięczapewniajqcych
poządanychpostawi zachowan,
kształtowanie
wśrodpracownikow
i obywate|i
przez PrezydentaRP stanuwojennego,zarządzenie
3) w razieWprowadzenia
zawieszeniadziałalnoŚciwydziałulub samodzielnegostanowiska(jeś|i
zĄdzie
taka potrzeba),a pracownikÓwpodporzqdkowanie
kierownikowi
innejkomorki
organizacyjnej,

,A

4) sprawowanieW czasie wojnynadzorunad działalnościq
jednostekopieki
społecznejna terenie gminy niezateznieod podmiotupiowadzącegooraz
koordynowanie
przedsięwzięc
w tymzakresie,
5) wspołpracowanie
w zakresieochronyzdrowiaz jednostkamisłuzbyzdrowia
na tereniegminy,
6) okreŚ|aniezadanw stosunkudo przedsiębiorstw,
ktÓre będq kontynuowały
'
działa|ność
w warunkachzewnętrzne
go zagrozeniapanstwai w czasie wojny,
7) zawieranleumow cywi|noprawnych
z przedsiębiorcami,
W celu rea|izacji
zadan gospodarczo-obronnych na potrzeby gminy lna podstawie
pełnomocn
ictwaWojta/,
8) na wn|osekwojewodylub wg. własnychustateripo uzgodnieniu
z wojewodą
zarządzen|e
gotowości
do przeniesienia|ubzawieszeniJdziała|ności
na czas
wojnyustalonychzakładÓwpracybezwzględuna ich pod|egłość.
$ .1Do zakresu działaniaSamodzie|negoStanowiskads. organizacji
na|eży:
)1 organizowanie pośrednictwapracy W zakresie uzupełnianiastanÓw
etatowychjednostekorganizacyjnychkontynuującychdziała|nośc,
pozyskując
W miejsce osob przewldzianychdo słuzbyw śiłacnZbrojnychi jeonostkach
przewidzianych do militaryzacjipracownikow z zakładow pracy, ktorych
działa|nośÓ
zostałazawieszonalub u|egłyrozwiązaniu;
)2 organizowanie zatrudnienia absolwentÓw szkÓł ponadpodstawowych
.w
i wyzszych oraz specjalistÓw,jak rÓwnleżopracowywanie tym zakresie
odpowiednichp|anowrozdziału
tychosob;
)3 prowadzeniesprawz zakresuorganizacjii funkcjonowania
urzędu,kadrowych,a
takŻe p|anowaniepracy urzędu podczas podwyzszania siano* gotowości
obronnejpa stwai w czasiewojny;
)4 prowadzenie ewidencji osob zatrudnionychW urzędzie, pod|egających
obowiqzkowisłuzby wojskowej oraz spraw zwiqzanychze zwatnianiemod
obowiązku.pełnienia
czynnejsłuzbywojskowej(rek|amowania)
zołnierzy rezenpy
objętych
rek|amaqązurzędui na wniosek;
do odwołania
)5 utrzymaniew gotowości
z ur|opowpracownikow,
Wprowadzenia
zakazuich udzielaniajak rownieżograniczenia
do niezbędnychpotrzebde|egacji
słuzbowYch;
do niezbędnego
)6 ograniczenie
minimumrozwiqzywania
umÓwo pracę;
)7 podawan|edo publicznej wiadomoŚci nlezbędnych informacjio skutkach
obowiqzywaniastanu wojennegoW sferze praw i obowiqzkow pracownikÓw
i obywateli;
)8 zapewnlenieobsługiorganizacyjnejkierownictwaurzędu na stanowiskach
kierowania;
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)9 branie udziału w przygotowaniu stanowisk kierowania wójta w DMP
i ZMP zgodniez p|anamiprzemieszczenia
uzędu;
)10wydaniezaświadczeńrek|amacyjnychd|a pracowników - żołniezy rezeflNy
pod|egających zwo|nieniu od obowiązku pełnienia czynnej służby
wojskowej (rek|amowanych)w razie ogłoszenia mobi|izacji i w czasie
wojny;
).l1 prowadzenieĘestracji zbiorów rozpoządzeń, zaządzeń i decyzji dot. spraw
obronnych,
),t2 koordynowaniepzygotowania i wytwazania dokumentówdotyczącychgminy
przezinnekomórkiorganizacyjne
urzędu.
$ .2Do zakresu działaniasamodzie|negostanowiska - Radca Prawny
na|eży:
)1 prowadzenie obsługi prawnej wójta i komórek organizacyjnych uzędu
w zakresieobronności:
)2 opiniowanie pod względem forma|no-prawnym wewnętznych
gospodarczo.obronnej
gminy,
normatywnych
dotyczącychprob|ematyki

aktów

wydawanie
)3 stosowniedo potrzeb,w uzgodnieniuz WojewodąWie|kopolskim,
poząd
zaządzeń
kowychna administrowanymterenie.
$ .3Do zakresu działania samodzieil..'9o
|nfrastrukturyWiejskiej i Środowiska należy:

stanowiska ds.

l

produkcjiro|nej;
)1 usta|anieszczegółowychzadań dot. zabezpieczeniaciągłości
)2 prowadzeniespraw zuięanych z pzygotowaniempzejściana wojennysystemu
skupuproduktówro|nych;
)3 przygotowaniedo wprowadzeniaobowiązkudostaw produktówro|nychna rzecz
państwa;
do rea|izacjidostaw
)4 podejmowanieprzygotowańorganizacyjno-technicznych
i świadczeńna |zec'z sił zbrojnych oraz okreś|onychresońóW i jednostek
organizacyjnych;
w rozdzie|nictwie
zasobów produktówro|nychi pasz znajdujących
)5 wspołdziałanie
się w punktachskupui magazynachna tereniegminyfe|azków;
)6 rea|izowanie zadań związanych z utrzymaniem, konserwacjąochroną
i odbudowąurządzeńwodnychi systemówme|ioracyjnych
)7 prowadzenierejestruzniszczeńwojennych;
)8 wspołdziałaniez właściwymizaządami lasów państwowych w zakresie
zapewnienia świadczeńprzez właścicie|i
|asów niepaństwowychna potrzeby
obronnepaństwa;
)9 uczestniczenie w systemie wykrywania skażeń i zakaŻeń na zasadach
okreś|onych
w odrębnychpzepisach;
).10pzygotowaniedo działańsłuŹbyweterynaryjnej;

punktÓwutylizaĄipadłejzwierzynyi ich zabezpieczenie;
)11przygotowanle
z jednostkamiwchodzqcymiW skład systemu wykrywania
)12wspÓtdziałanie
i alarmowan|aW organizacjiprzedsięwzięczapewniajqcychochronę przed
skazeniami i zakażenlami W przypadkach nadzwyczajnego zagroŻenia
środowiska
w czasiewojny;
odpadÓw
)13ustaleniei uzgodnieniesposobÓw usuwania i unieszkodliwiania
groŻących
skazeniemlubzakazeniemi innychodpadowszczegÓ|nieszkodliwych
d|azdrowiai Życialudzilubdla środowlska;
)14przygotowaniemateriałowi map tematycznychdot. gleb słuzącychdo
programowania
na czas wojnyprodukcjirolneji zwierzQcej;
W
hand|owych
i usługowych
wspotpracyjednostekprodukcyjnych,
)15inicjowanie
potrzeb
zakresiezaspokajania
bytowychludności;
)11zapewnienierea|izaĄi zadan wynikającychz Wprowadzeniaprzez Radę
MinistrÓwreg|amentacji
towarowi usługd|a|udności.
$ .1Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds
ZagospodarowaniaPrzestrzennegoi czynÓw Społecznychnależy:

,

zagospodarowania
)1 ujmowaniezagadnlenobronnychw planachprzestrzennego
terenu,o W szczegÓlności:
)azapewnienie,W porozumieniuze Starostwem Powlatowym,Wydziałem
zuw
Bezpleczenstwai ZarządzaniaKryzysowego,Wydziałemlnfrastruktury
w terenowych planach zagospodarowania przestrzennego miejsc
przeznaczonych
na budowleochronnedla ludności,
w zakresie budowli
)bsprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego
punktÓwzabiegÓwsanltarnych
ochronnych,
l llkwidacjl
skażen,
2) prowadzenie mapy prognoz i zniszczen infrastrukturydla potrzeb
obronności,
3) prowadzenie spraw zwiqzanych z obowiązkowymiprzewozami W
warunkachzewnętrznegozagroŻeniabezpieczenstwapanstwai w czasie
wojny,
4) prowadzenie spraw dotyczących przygotowania lnfrastruktury
drogownictwa
oraz lnicjowanleprzedsięwzięĆ
w przedmiocieorganizacjii
zarządzania ruchem drogowym, ustawlaniem znakÓw drogowych,
oświetleniem.
s .1DozakresudziałaniaSamodzieInegoStanowiskads. Komunikacjii
Inwestycji naIeży:
1) zapewnienienadzorunad rea|izaĄąinwestycji
własnychoraz rea|izowanie
zadanzleconychprzezwojewodęzuwzg|ędnieniem
aspektowobronnych.

,,Ą

$.1Do zakresu działania Samodzielnego Stanowisko ds. obrony
Stanów
Cywi|nej ,obronności, Wojskowości Pożarnictwa i
Nadzwyczajnych należy:
)1 rea|izacjapzygotowań obronnych w gminie w warunkach zewnętŻnego
zagroŻeniabezpieczeństwapaństwai w czasie wojny;
techniczno-eksp|oatacyjnej;
)2 utzymywanieobiektówDMP w staĘ gotowości
)3 utzymywanie W stałej gotowości niezbędnego sprzętu i uządzeń
zapewniających
funkcjonowanie
SK w DMP;
)4 koordynowanie pzedsięwzięć z zakresu obronnościrea|izowanych pzez
jednostkipod|egłe
i podporządkowane;
zadań obronnychd|ajednostek
zasad,trybui terminówwykonywania
)5 okreś|anie
podległychi podporządkowanychoraz udzie|anie im fachowej pomocy w
pracyw zakresiepowiezonychzadań;
organizowaniu
wykonywaniemzadań obronnychpzez
)6 sprawowanienadzoru nad prawidłowym
jednostkipod|egłe
i podpoządkowane;
gminy;
zadań wynikającychzp|anuobronycywi|nej
)7 rea|izowanie
gminy;
z p|anuoperacyjnego
funkcjonowania
zadańwynikających
)8 rea|izowanie
)9 rea|izowanie zadań wynikających z p|anu przygotowania pub|icznej
i niepub|icznej
zdrowiana potrzebyobronnepaństwa;
służby
zadań obrony cywi|nej ujętych w oddzie|nychdokumentach
)10reaIizowanie
normatywnych
oraz z|econychpzez wojewodę,w tym:
systemuwykrywaniai a|armowania|udności;
\11zadańzłi7anych z działaniem
)l2organizowanie pzedsięwzięć zmierzającychdo odtworzenia zniszczonych
e|ementów
obronycywilnej;
\.f

)13budowai odbudowabudow|iochronnych, urządzeńspecja|nychi punktów
zabiegÓw sanitarnych;
i rea|izowaniezaopatzenia sił obrony cywi|neji |udności
)14organizowanie
w sprzęttechniczno-wojskowy,
specjalistycznyobrony cywi|neji środkiochrony
indywidualnej;
o zabezpiec.zenia
funkcjonowania
OC;
)15logistyczneg
stanowiskakierowania
w spzęt obronycywi|neji tączności;
)16wyposażenie
)l Tplanowanie i organizowanie szkolenia obronnego i obrony cywilnej,
zintensyfi
kowanieszkoleniaIudności
w zakresiepowszechnej
samoobrony;
)18postawienieW stan gotowoścido działania formacji obrony cywi|nej
o podstawowymstopniugotowości;
pŻygotowaniamido
)19sprawowanienadzoru nad techniczno.organizacyjnymi
przyjęciaewakuowanej |udności
;

-

)2Outzymanie stanu staĘ gotowoścido prowadzenia kontro|i i ewidencji
napromieniowania
|udnoŚci;
)Z1nadzorowanieprzedsięwzięćmającychna ce|u zabezpieczeniezywności,ujęć
wody pitnej'produktÓwrolno-spożywczych
oraz zwierząti pasz przed skażeniami
i zakażeniami:
)22zbieranieinformacjio zagrożeniachi stanie bezpieczeństwaw gminie;
)23pzyjmowanie i ewidencjonowanieinformacji otrzymanych od wojewody przekazywanie ich wójtowi;
)2{pzyjmowanie i ewidencjonowanieme|dunków i sprawozdań kierownictwa
urzędui pzekazywanie ich wojewodzie;
)2Szbieranie i se|ekcjonowanie informacji z
i podporzqdkowanych;

jednostek pod|egłych

)26zbieranieinformacjiod jednostek pod|egłychi podporządkowanychmających
wpływna stan gospodarczo.obronny
i bezpieczeństwow gminie;
z KomendąMiejską PaństwowejStraży PoŹarnejw zakresie
)27współpracowanie
monitoringu i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym W warunkach
zewnętrznegozagroŻeniabezpieczeństwapaństwaiw czasie wojny'
)28 organizowaniewspołpracywójta z wojewodą'
)29 Rea|izowanie p|anu świadczeńosobistych i zeczowych na potzeby Sił
Zbrojnychi innychjednostekorganizacyjnych
dokumentacjiakcji kurierskiej
)30utzymywaniew stałejgotowości
$ '2Do zakresu działania Samodzielnego
obywate|skichi EwidencjiLudności należy:

stanowiska

ds.

)1 koordynowanie i organizacyjne zapewnienie potzeb mobilizacyjnych
Sił Zbrojnych' współuczestniczeniew opracowywaniup|anów w przedmiocie
prac związanychz potzebą ich natychmiastowego
uzupetnienia;
)2 organizowaniei rea|izacjazadań na rzecz powszechnegoobowiązkuobrony;
$ .3Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do spraw
Zamówień Pub|icznych,BHP i lnwentaryzacji
)1 rea|izacja zadań związanych z zaopatzeniem materiałowo-technicznym
stanowisk kierowania podczas podwyższania stanóW gotowościobronnej
państwai w czasie wojny;
w zorganizowaniuzbiorowej i indywidua|nejochrony
)2 współuczestniczenie
pracownikówurzęduprzed środkami
raŻenia;
)3 zorganizowaniei zaopatŻeniepracownikówurzęduw odzieżi spzęt ochronny;
i
)4 zorganizowaniei zaopatrzeniesiłratowniczychuzędu w niezbędneodkaża|niki
ŚrodkiochronyindywiduaInej'
$ .4Do zakresu działaniaWydziałuFinansowego należy:

,rry

)1 prowadzeniespraw zwiqzanychz finansowaniemi sprawowaniemkontroli
finansowej oraz rea|izacjiwyodrębnionychzadan obronnych W warunkach
zewnętrznegozagroien|abezplecze stwa pa stwa l w czasle wojny.
$ .SDozakresudziałaniaWydziałuGospodarkiKomunalnej należy:
1) sporządzanie bllansu wody pitnej i przemystowej do celÓw
przeciwpozarowych
technologicznych,
i likwldacjl
skaze,
2) rea|izowanie
i
zadan związanychz utzymanlem,konsenruacją,ochroną
odbudowąurządzenwodociągowych
oraz zaopatrzeniaw wodę pitną,do
gaszeniapoŻarÓwi prowadzenia
zabiegÓwspecjalnych.
$ .1Do zakresu działaniaSamodzielnego Stanowiska ds. obsługi
lnformatycznejnależy:
1) nadzÓr nad funkcjonowanlem
urzqdze teleinformatycznych
W DMP i
zMP zgodniez planemprzemieszczenia
urzędu,
2) zarządzen!e przystąpieniaW ustalonych drukarniach do druku
propagandowych
obwieszcze i materlałÓw
zgodniez potrzebami.
RozDzlAŁ

Vl

Ochrona informacjiniejawnych
ds. OchronyInformacji
Niejawnych
$ .l Petnomocnik
1) W warunkach zewnętznego zagroŻeniabezpieczenstwapanstwa
i w czasiewojnyprowadzlsprawywynikajqce
z regulaminu
na czas pokoju.
2) Zasady i sposÓb postępowaniaz materiatamizawierającymiinformacje
nlejawneW Warunkachzewnętrznego
zagroŻeniabezpiecze stwa pa stwa i w czasie
wojnyrealizowane
będąwg.odrębnychprzepisÓw.

RozDzlAŁ vll
organizacjadziałalności
kontroInejw Urzędzie
zagrożeniabezpieczestwa pa stwa
s.11. W warunkachzewnętrznego
i w bzasiewojnyorganizacjadziała|ności
kontrolnej
w urzędzieodbywasię na
zasadachokreŚlonych
w regu|aminie
na czaspokoju.
2. W zakresierea|izacjizada obronnychzgodniez rozpoządzeniemRady
MinistrÓwz dnia 13 stycznia 2oo4 r. w sprawiekontro|iwykonywaniazada
(D2.U.04.
obronnych
16.15'l).

"N(

Vlll
Przyjmowanie,rozpatrywaniei załatwianiepetycji,skarg, wnioskÓw i listÓw
RozDzlAŁ

petycji,skarg, wnioskowi
$ .2Przyjmowanie,rozpatrywaniei zattatwianie
na czas pokojuprzy
listowodbywasię na zasadachokreŚlonychw regulaminle
W Warunkachzewnętrznego
przepisÓwprawaobowiązujących
uwzg|ędnienlu
bezpiecze stwa paristwai w czasie wojny
zagroŻenia
ROZDZIAT lX
Zasady planowaniapracy w urzędzie
s .3W warunkach zewnętrznegozagroŻeniabezpiecze stwa pa stwa
i w czasiewojnyzasady p|anowaniapracy w uzędzie okreŚ|areguIaminna
czas pokoju.

RozDz|AŁ x
Zasadywykonywaniafunkcji kierowniczychw Urzędzie
W uzędzie W Warunkach
$ .4Zasadywykonywanlafunkcjikierowniczych
zewnętrznegozagroŻeniabezpiecze stwa pa stwa i w czasie wojny określa
regulaminna czas pokoju.

RozDzlAŁ xl
Zasady podpisywaniaaktÓw prawnych,decyzji i pism
s .11. Do podpisuwojta zastzeŻonesą sprawy wymienioneW s 3 | 4
regulaminu.
na czas
przepisyregulaminu
sprawachstosujesię odpowiednio
2.w pozostatych
pokoju.

RozDzlAŁ xll

Postanowienia ko cowe

s .21. Regutamin urzędu W warunkach zewnętrznego zagroŻenia
ktory
bezpleczenstwapanstwai w czasle wojny jest aktem normatywnym,
przez
siebie
na
admlnistrowanym
wprowadzawojt w celu kontynuowania
administracyjnej,gospodarczo-obronneji obrony
obszarze działaIności
cywilnej.

,AA

jest nadrzędnemuzadaniu,jakimjest
2. Działa|noŚć
urzędupodporządkowana
obronaRzeczypospolitejPolskiej.
3. Czas pracyurzęduw za|eŻności
od sytuacjiustalonybędziew odrębnymtrybie.
ZałqcznikNr 1:
- Etatna czas ,,W''(wojny)W9poniższego
uktadu.

Lp.

NazwakomÓrkiorganizacyjnej

na
czas
rPtt

1

2

3

l|ośc
stanowisk
na
GŁoWNE
czas STANOWISKO Uwagi
rWtt

K!EROWANIA
ZMP2)

DMPl)
4

5

6

7

1)- DotychczasoweMiejsce Pracy;
2)- Zapasowe Miejsce Pracy.

ZałacznikNr 2
- Strukturaorganizacyjnauzędu - schemat.
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