ZAR.JZĄDZENIE NR

,

1712012

WOJTA GMINIY ŁANIĘTA
z dnia 01 sierpnia 2012 roku

w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy
Łanięta na potneby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania
realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Na
2I

podstawie

§ 8 ust. ż pkt 3

rozporządzenia

Rady Ministrow z

dnia

września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U.2004,219.2218) oraz w

związku

z

Zarządzeniem nr I48l20I2 Wojewody Łodzkiego

sprawie utworzenia, organizacji

i

z

funkcjonowania Systemu

dnia

6 czerwca 2012 roku w

StĄch Dyzurow

Wojewody

Łodzkiego na potrzeby podwyzszania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacjt
zadań obronnych wynikających

z wyższych stanów gotowości obronnej państwa - zarządza się

co następuje:

§ 1.1 Organizuje się Stały Dyzur Wojta Gminy Łanięta jako element Systemu Stałych
Dyzurow- Wojewody Łodzkiego, zwany dalej ,,StĄm Dyzurem" na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa oraz przyjmowania treściinformacji i poleceń upowaznionych
organow związanych

z

uruchamianiem realizacji zadań

Funkcjonow,ania Gminy Łanięta
państwa

i w czasie wojny oraz

zar ządzanla kryzy sowego

w

ujętych w Planie

Operacyjnym

warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa

zadań ujętych

w wykazie przedsięwzięc i procedur systemu

.

2. Stały Dyzur organizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Łanięta pokoj nr 2 (Sekretańat
Urzędu Gminy)
3. Za organizację, zabezpieczente oraz sprawne funkcjonowanie Stałego Dyzuru odpowiadam
osobiście

4. Szczegóły organizacji Stałego Dyzuru określa,,Instrukcja Funkcjonowania Stałego Dyzuru
Wojta Gminy Łanięta na czas zagrozenia bezpieczeństwa państwa iwojny" stanowiąca zńącznlk
do niniejszego zarządzenia (zwana dalej Instrukcją).
§ 2. Stały Dyzur uruchamia się,

1. w

2.
3.

stałej gotowościobronnej państwa w pełnym lub ograniczonym zakresie;

w wyzszych stanach gotowościobronnej państwa.

w celu realizacji zadań szkoleniowych.

§ 3. Decyzję a zakończeniu działania Stałego Dyzuru wydaje
organizacyj

orgarr/ komórka/ jednostka

ną która zleciła j ego uruchomienie.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 6l2aU7 Wójta Gminy Łanięta z dnia 30 maja 2007 roku w
sprawie organizacji stałego dyzuru Wójta Gminy Łanłęta na czas zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa pństwa i wojny.
§ 5. Zarządzenie wchodzi

w Ęcie z dniem podpisania.
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