ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.55A.2012
Burmistrza Ozimka
z dnia 26 maja 2012 r.

w sprawie organizacji stałego dyŜuru na potrzeby
podwyŜszonej gotowości obronnej państwa.
Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 , ust. 3 , § 3 , § 6 i § 8 Zarządzenia nr 46/12
Wojewody Opolskiego z 14 marca 2012 r. w sprawie organizacji systemu stałych
dyŜurów na potrzeby podwyŜszania gotowości obronnej państwa zarządza się co
następuje :

§ 1.1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do
uruchamiania realizacji zadań operacyjnych w podwyŜszonych stanach gotowości
obronnej państwa tworzy się system ,,Stałego dyŜuru”.
2. Stały dyŜur , o którym mowa w ust . 1 pełni Burmistrz Ozimka
§ 2. W skład ,,Stałego dyŜuru” wyznaczam niŜej wymienionych pracowników urzędu :
1. Monika Langosz – starszy dyŜurny
2. Miriam Szczurek – starszy dyŜurny
3. Bolesław CzyŜewski – starszy dyŜurny
4. Marcin Widera – dyŜurny
5. Krystyna PuŜak – dyŜurny
6. Urszula Kaczmarczyk – dyŜurny.
§ 3 W stałej gotowości obronnej państwa uruchomienie ,, Stałego dyŜuru” następuje na
podstawie decyzji :
1. Wojewody Opolskiego ;
2. Burmistrza Ozimka.
§ 4 Przekazanie decyzji w sprawie uruchomienia ,,Stałego dyŜuru” moŜe się odbyć :
1. bezpośrednio (ustnie) przez organy uprawnione do uruchomienia ,,Stałego
dyŜuru”;
2. pośrednio – przez osoby upowaŜnione na piśmie uwierzytelnionym podpisem i
pieczęcią Wojewody Opolskiego ;
3. pisemnie – przez doręczenie lub przesłanie odpowiedniego dokumentu za pomocą
technicznych środków łączności .
§ 5. Zadania i obowiązki członków ,,Stałego dyŜuru” określone zostały przez Burmistrza
Ozimka w ,,Instrukcji działania stałego dyŜuru Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku”.
§ 6 ,,Stały dyŜur” pełni się całodobowo w pokojach nr 114 i 108 , które są wyposaŜone w
niezbędne środki łączności oraz środki i materiały biurowe .

§ 6 Osoby upowaŜnione do uruchamiania ,,Stałego dyŜuru” po godzinach pracy :
Burmistrz , Zastępca Burmistrza lub Sekretarz.
§ 8. 1. Dokumentacje ,,Stałego dyŜuru” przechowuje się w pokoju nr 108 .
2. Odpowiedzialnym za aktualizacje dokumentacji ,,Stałego dyŜuru” czynię
inspektora d.s. wojskowych i OC .
3. UpowaŜnionymi do pobierania dokumentacji ,,Stałego dyŜuru” są : Kierownik
Referatu Spraw Obywatelskich, Obronnych i OC, Inspektor d.s. wojskowych i
OC oraz starsi dyŜurni obsady ,,Stałego dyŜuru”.
4. W ramach funkcjonowania ,,Stałego dyŜuru” gromadzona dokumentacja
podlega ochronie i przechowywana jest w miejscu niedostępnym dla osób nie
upowaŜnionych .
§ 9. Za organizacje , funkcjonowanie i szkolenie raz na kwartał członków ,,Stałego
dyŜuru” odpowiedzialnym czynię Inspektora d.s. wojskowych i OC .
§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Ozimka z dnia 28 lipca 2011 r. w
sprawie organizacji stałego dyŜuru na potrzeby podwyŜszonej gotowości obronnej
państwa .
§ 11. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 26 maja 2012 r.

Otrzymują:
1. Monika Langosz
2. Miriam Szczurek
3. Bolesław CzyŜewski
4. Marcin Widera
5. Krystyna PuŜak
6. Urszula Kaczmarczyk
7. Ref. OOC w/m
8. insp. ds. wojskowych i OC w/m
9. BO.0050.53.2012-aa.

