ZARZĄDZENIE NR - 74/13
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru
Wójta Gminy Chorkówka

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 1 lit. a Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego
Nr 144/2013 z dnia 24 września 2013r. w sprawie organizacji, uruchamiania
i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie województwa podkarpackiego, art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP, w związku
z art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.
Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21
września 2004r. o gotowości obronnej państwa (Dz.U. Nr 219 poz. 2218) zarządza się co
następuje:
§ 1. Na potrzeby kierowania w procesie podwyższania gotowości obronnej państwa
na terenie Gminy Chorkówka, w tym zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji do
uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie operacyjnym funkcjonowania Gminy
Chorkówka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny, oraz zadań w zakresie wprowadzania, zmiany i odwołania stopni alarmowych
powołuje się stały dyżur Wójta Gminy Chorkówka.
§ 2. Stały dyżur pełniony jest w siedzibie Urzędu Gminy w Chorkówce,
w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
§ 3. Powołuję zespół stałego dyżuru Wójta Gminy Chorkówka w składzie
określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia. Wyznaczone osoby powinny posiadać
poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do wiadomości stanowiących tajemnicę
służbową o klauzuli „Poufne”.
§ 4.1. Za nadzór, organizację i przygotowanie do działania stałego dyżuru oraz
szkolenie jego obsady osobowej i utrzymanie w stałej gotowości do uruchomienia
i prawidłowego funkcjonowania czynię odpowiedzialnym Sekretarza Gminy.
2. Wyznaczam inspektora ds. obronnych i ochrony informacji niejawnych ,
który będzie odpowiedzialny za opracowanie i nadzór nad dokumentacją stałego dyżuru,
który z chwilą uruchomienia stałego dyżuru staje się jego kierownikiem i jest
upoważniony do kontroli pełnienia stałego dyżuru
§ 5. Szczegółowe zadania, organizację stałego dyżuru oraz obowiązki osób
wchodzących w skład zespołu stałego dyżuru określa „Instrukcja organizacji i
funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Chorkówka na czas zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, znajdująca się w dokumentacji stałego dyżuru.
§ 6. W celu zapewnienia możliwości uruchomienia stałego dyżuru Wójta Gminy
Chorkówka po godzinach pracy, wyznaczam i upoważniam do przyjmowania
przekazywanych sygnałów i haseł nakazujących jego uruchomienie, osoby pełniące

obowiązki na stanowiskach służbowych określonych w załączniku nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§ 7. Traci moc zarządzenie nr Pf-2/99 Wójta Gminy Chorkówkaz dnia 26 lipca 1999
roku w sprawie powołania stałego dyżuru w Wójta Gminy Chorkówka.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy
Andrzej Koniecki

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/13
Wójta Gminy Chorkówka z dnia 30
października 2013 r. w spr. powołania SD.

Wykaz osób powołanych do pełnienia Stałego Dyżuru
w Urzędzie Gminy Chorkówka

1. Pudło Janusz
2. Dubiel Tomasz
3. Gościmiński Sławomir
4. Lula Stanisław
5. Szubra Jerzy
6. Kołek Paweł
Wójt Gminy
Andrzej Koniecki

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74/13
Wójta Gminy Chorkówka z dnia 30
października 2013 r. w spr. powołania SD.

Wykaz osób upoważnionych do przyjmowania i przekazywania sygnałów i
haseł do uruchomienia Stałego Dyżuru po godzinach pracy Urzędu.
1. Koniecki Andrzej - Wójt Gminy
2. Pudło Janusz

- Inspektor ds. obronnych
Wójt Gminy
Andrzej Koniecki

