
ZARZĄDZENIE Nr 202/09 
BURMISTRZA GŁUSZYCY 

 
z dnia 19 listopada 2009 r. 

 
 
 

w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyŜuru w Urzędzie Miejskim  
                  w Głuszycy 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 
2416 z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 
września 2004 r. w spawie gotowości obronnej państwa Dz. U. z 2004r. r 219, poz. 2218 oraz 
Zarządzenia Nr 214 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 
organizacji i funkcjonowania Stałego DyŜuru województwa dolnośląskiego 
 

zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. W celu zapewnienia moŜliwości operatywnego przekazywania decyzji i informacji 
w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i czasu wojny organizuje sie w Urzędzie 
Miejskim w Głuszycy oraz podporządkowanych jednostkach organizacyjnych stałe dyŜury. 
 
§ 2.1. Za zorganizowanie, przygotowanie do działania i funkcjonowania SD w Urzędzie 

Miejskim w Głuszycy odpowiedzialny jest inspektor ds. zarządzania kryzysowego i 
ochrony ludności. 

 
2. Za zorganizowanie, przygotowanie i funkcjonowanie SD w podporządkowanych 

jednostkach organizacyjnych odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek. 
3. Skład osobowy SD Burmistrza Miasta określono w załączniku Nr 1 do Instrukcji 

działania SD. 
4. Obsady osobowe SD w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych ustalają 

kierownicy tych jednostek wg własnych potrzeb i moŜliwości. 
5. Na kierownika SD w Urzędzie Miejskim w Głuszycy wyznaczam Pana Tomasza 

Gromalę – Z–cę Burmistrza. 
 
§ 3. Do zadań SD naleŜy w szczególności: 
 

1) powiadomienie określonych osób o obowiązku niezwłocznego stawienia się we 
wskazanym miejscu; 

2) przyjmowanie, ewidencjonowanie i dostarczanie decyzji oraz informacji adresowych 
do organów, na rzecz których działają; 

3) ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych decyzji oraz informacji organów na 
rzec których działają, do organów im podległych; 

4) przyjmowanie, ewidencjonowanie i przekazywanie nakazanych informacji w ramach 
współpracy (współdziałania) organów; 



5) wykonywanie czynności związanych  z zakodowaniem i rozkodowaniem kodogramów 
i kodotelegramów oraz prowadzenie ich ewidencji jak równieŜ przekazywanie 
informacji adresatom. 

 
§ 4. Uruchomienie SD moŜe nastąpić na podstawie: 

1) decyzji Prezesa Rady Ministrów; 
2) decyzji Wojewody Dolnośląskiego; 
3) decyzji Burmistrza Głuszycy. 

 
§ 5. SD uruchamia Kierownik tego dyŜuru na sygnał lub polecenie organów upowaŜnionych      

do wydawania decyzji o uruchomieniu SD. Kierownik SD powiadamia: 
1) Burmistrza Głuszycy, a jeŜeli sygnał pochodzi od niego – inspektora ds. zarządzania 

kryzysowego i ochrony ludności; 
2) w odniesieniu do podporządkowanych jednostek organizacyjnych sygnał o 

wprowadzeniu SD przekazuje kierownikom tych jednostek, starszy dyŜurny Urzędu 
Miejskiego; 

3) SD pełniony jest w składzie dwuosobowym tj. starszy dyŜurny i dyŜurny. 
 
§ 6. Kierownik SD a w odniesieniu do podporządkowanych jednostek organizacyjnych 

kierownicy tych jednostek zapewniają na potrzeby SD: 
1) odpowiednie pomieszczenie wyposaŜone w niezbędne techniczne środki łączności, 
2) sprzęt kwaterunkowy i socjalny oraz materiały biurowe wg potrzeb zgłaszanych przez 

kierownika SD; 
3) samochód słuŜbowy wraz z kierowcą wg potrzeb; 
4) wyŜywienie osób pełniących dyŜur. 

 
§ 7. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Urzędu Miejskiego 

w Głuszycy oraz kierownicy podporządkowanych jednostek organizacyjnych 
zapewniają poprzez kierowników SD: 

1) wykonawstwo niezbędnej dokumentacji i utrzymanie jej w stałej aktualności; 
2) przeszkolenie składów osobowych stałych dyŜurów. 

 
§ 8. System Stałego DyŜuru naleŜy utrzymywać w stałej gotowości do działania. 
 
§ 9. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 

 
Burmistrz Głuszycy 

 
(-) Wojciech Durak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


