
ZARZADZENIE NR 94/2012
Burmistrza Miasta I Gminy Chorzele

zdnla 10 lipca 2012 roku

w sprawle utworzenla Systemu Statych Dyzur6w Burmistrza Miasta I
Gminy Chorzele na potrzeby podwyzszanla gotowosci obronnej panstwa
oraz uruchamlanla reallzacjl zadan obronnych wynikajacych z wyzszych

standw gotowosci obronnej panstwa

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiazku obrony Rzeczypospoiitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.
2416 z p6zn. zm.) zarzadza si$ co nast^puje:

§1

1. Tworzy sie. System Statych Dyzurbw Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele na
potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej Pahstwa oraz uruchamiania
realizacji zadart obronnych uj^tych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania
Miasta i Gminy.

2. W skted Systemu Statych Dyzur6w Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
wchodza;

1)Staty Dyzur Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele;

2)Staty Dyzur Dyrektora Osrodka Pomocy Spotecznej w Chorzelach;

3) Staty Dyzur Dyrektora Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzelach.

§2

1. Ustala si§ nast^pujaca. organizacjf i zasady petnienia statych dyzurdw
wjednostkach organizacyjnych funkcjonujacych w ramach Systemu Statych
Dyzurdw Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele:

1) State Dyzury petnione sa,calodobowo w systemie dwuzmianowym;

2)obsad§ jednej zmiany Statego Dyzuru stanowia. nie mniej niz 2 osoby.



2. Realizacja zadart zwiazanych z przygotowaniem do dziatenia Statego
Dyzuru przez podmioty, o ktdrych mowa w § 1 ust. 2 nalezy w warunkach
wyzszych stanbw gotowosci obronnej partstwa:

1) w zakresie nadzoru merytorycznego i szkolenia - do zadart stanowiska
wtesciwego w sprawach obronnych i zarzadzania kryzysowego;

2) w zakresie wyposazenia i zapewnienia warunk6w do dziatenia - do
zadart stanowiska wtesciwego do spraw organizacyjno -
administracyjnych.

3. Staty Dyzur organizuje:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele - w Urzedzie Miasta iGminy;

2) jednostki, o ktbrych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - 3 w wydzielanych
pomieszczeniach tych jednostek.

§3

1. Organizacja i przygotowanie Statego Dyzuru obejmuje:

1) w zakresie nadzoru merytorycznego i szkolenia:

a) okreslenie sktedu osobowego, podlegtosci, miejsca petnienia
zadart oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za
przygotowanie i funkcjonowanie Statego Dyzuru;

b) opracowanie wykazu os6b upowaznionych do uruchomienia
Statego Dyzuru po godzinach pracy, z ich danymi
teleadresowymi;

c) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczacych gotowosci
organu do podjecia i realizacji zadart oraz zorganizowanie
systemu powiadamiania;

d) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji w ramach Statego
Dyzuru;

e) szkolenie sktedu osobowego Statego Dyzuru w ramach szkolenia
obronnego.

2) w zakresie wyposazenia i zapewnienia warunkbw do dziatenia:



a) wyposazenie, przygotowanie i utrzymanie wtesciwego stanu
technicznego pomieszczert do pracy oraz pomieszczert
socjalnych na potrzeby Statego Dyzuru w stanie statej gotowosci
obronnej partstwa;

b) wyposazenie wydzielonych pomieszczert w niezb^dne srodki
tepznosci, srodki informatyczne oraz srodki biurowe;

c) wyposazenie w zapasowe zr6dte energii elektrycznej;

d) wyznaczenie dyzurnych srodkdw transportowych dla potrzeb
Statego Dyzuru;

e) zorganizowanie zywnosci i zaopatrzenia w artykuty codziennego
uzytku.

§4

Za organizacje., zabezpieczenie oraz sprawne funkcjonowanie ogniw Systemu
Statych Dyzur6w Burmistrza Miasta iGminy Chorzele odpowiedzialni saj

1) Sekretarz Miasta i Gminy Chorzele - w zakresie Statego Dyzuru
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele;

2) Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, o ktbrych mowa w § 1 ust. 2 pkt
2 - 3 - w zakresie Statego Dyzuru tych jednostek.

§5

1. Staty Dyzur moze byd uruchamiany w stanie statej gotowosci obronnej
partstwa, w petnym lub ograniczonym zakresie, na polecenie organu
tworzacego Staty Dyzur lub jego jednostki nadrz^dnej w celach
szkoleniowych i kontrolno - sprawdzajacych.

2. W wyzszych stanach gotowosci obronnej partstwa Staty Dyzur uruchamiany
jest obligatoryjnie, zgodnie z harmonogramem osiajgania wyzszych stanow
gotowosci obronnej okreslonej jednostki organizacyjnej.

3. O uruchomieniu Statego Dyzuru organ zarzadzajacy informuje wtesciwy
organ nadrzedny Systemu Statych Dyzur6w Wojewody Mazowieckiego,
podajac peine uzasadnienie podjetej decyzji.



§6

Wykonanie zarzadzenia powierza sie. Sekretarzowi Miasta iGminy Chorzele.

§7

Traci moc zarzadzenie nr 4/210 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia
04 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia Systemu Statych Dyzur6w
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele na potrzeby podwyzszania gotowosci
obronnej partstwa oraz uruchamiania realizacji zadart obronnych wynikajacych
z wyzszych standw gotowosci obronnej partstwa.

§8

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

5occ !̂^VL£^^Xl
mgr Beata Szczepankowska


