Pieczęć podłużna o treści
Burmistrz Lądka-Zdroju

ZARZĄDZENIE nr 0050.33.2020
BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Lądka-Zdroju
Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1541) oraz § 7 i 8
Zarządzenia nr 585 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie
organizacji, uruchomienia i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na obszarze
Województwa Dolnośląskiego, zarządza się co następuje.
§1
W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia
realizacji zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa
tworzy się Stały Dyżur Burmistrza Lądka-Zdroju.
§2.
Ramowe działania stałego dyżuru obejmują:
1) przekazywanie decyzji uruchamiania realizacji zadań ujętych w Tabeli Realizacji Zadań
Operacyjnych (TRZO);
2) uruchomienie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur
związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w tym zadań HNS (Host Nation
Support);
3) powiadamianie kadry kierowniczej o uruchomieniu Systemu Stałych Dyżurów;
4) przyjmowanie, ewidencjonowanie i natychmiastowe przekazywanie sygnałów i decyzji
dotyczących podwyższania gotowości obronnej państwa oraz ewidencjonowanie
i przekazywanie informacji, meldunków i sprawozdań (doraźnych i dobowych) zgodnie
z przyjętym obiegiem informacji.
§3.
1. System Stałych Dyżurów na obszarze Województwa Dolnośląskiego uruchamia Wojewoda
Dolnośląski.
2. Stały dyżur uruchamia się:
1) w stanie stałej gotowości obronnej państwa na polecenie Prezesa Rady Ministrów:
a) Wojewoda Dolnośląski w całości lub w części systemu;
b) Burmistrz Lądka-Zdroju w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój;
2) W warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa w celu realizacji procedur
związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa - na polecenie Wojewody
Dolnośląskiego, w celu przekazania decyzji, o których mowa w § 1.
3) w celu realizacji zadań szkoleniowych na podstawie decyzji:
a) Wojewoda Dolnośląski w całości lub w części systemu;
b) Burmistrz Lądka-Zdroju w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój;
§4.
1. Stały Dyżur, o którym mowa w § 1, organizuje się przy wykorzystaniu pracowników Urzędu
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
2. Kierowników komórek organizacyjnych zobowiązuję do oddelegowania wyznaczonych
do Stałego Dyżuru pracowników, celem jego pełnienia, udziału w szkoleniach oraz udziału
w treningach i szkoleniach.
3. Osoby wyznaczone do pełnienia Stałego Dyżuru podlegają szkoleniu oraz uczestniczą
w szkoleniach zgodnie z planem szkolenia obronnego na dany rok.

4. Wprowadza się do użytku służbowego wytyczne dotyczące organizacji i funkcjonowania
Systemu Stałego Dyżuru na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, stanowiące załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.
§5.
Traci moc zarządzenie nr 7/2010 Burmistrza Lądka-Zdroju z dnia 12 stycznia 2010 w sprawie
organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru.
§6.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. Zarządzania Kryzysowego, spraw
obronnych i obsługi informatycznej
§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
LĄDKA-ZDROJU
Alicja Piwowar
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył
Informację zweryfikował
Data

Wioletta Drangowska
Adam Rodak
30.01.2020 r.

