
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2017
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Lipie

Na podstawie art. 18 ust. 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), 
Zarządzenia Nr 342/16 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października  2016 r w sprawie przygotowania 
systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim  oraz § 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów  z dnia  27.04.2004r w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem 
narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978, z późn. zm.)

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W czasie pokoju organizuje się Główne Stanowisko Kierowania w stałej siedzibie 
i zapasowym miejscu pracy w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
w tym w razie wystąpienia działań  terrorystycznych  lub innych szczególnych zdarzeń ,a także w czasie 
wojny.

2. Główne Stanowisko Kierowania przygotowuje się w celu zapewnienia ciągłości podejmowania 
decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego.

§ 2. Zobowiązuję pracownika ds. informatycznych oczyszczalni ścieków i spraw obronnych do:

1. Opracowania dokumentacji  związanej z przygotowaniem Głównego Stanowiska Kierowania 
w stałej siedzibie i Głównego Stanowiska Kierowania w zapasowym miejscu pracy w tym: ”Regulaminu 
Głównego Stanowiska Kierowania” wraz z instrukcjami pracy na stanowiskach kierowania.

2. Prowadzenie aktualizacji danych i informacji zawartych w dokumentacji w przypadku 
wystąpienia istotnych zmian .

3. Prowadzenia szkolenia pracowników wyznaczonych do pełnienia obowiązków w ramach 
stanowiska kierowania.

§ 3. Sekretarz Gminy zapewni:

1. Realizację przedsięwzięć  związanych z przygotowaniem  Stanowiska Kierowania w trybie i na 
zasadach określonych  w § 15 i 16 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r (Dz. U. Nr  
98, poz. 978 z późn.zm.).

2. Przygotowanie stanu osobowego Urzędu  w tym personalnych ustaleń grup i zespołów 
funkcyjnych Stanowiska Kierowania.

§ 4. Pracownik ds. informatycznych oczyszczalni ścieków i spraw obronnych opracuje i przekaże 
do Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do 28 lutego 2017 r „Kartę opisu 
głównego stanowiska kierowania”.

§ 5. Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania Stanowisk Kierowania odbywa 
się w trybie i na zasadach określonych  w § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 
2004 r  w sprawie przygotowania systemu kierowania .

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 0151/7/2011 Wójta Gminy Lipie  z dnia 12.01.2011 r.

przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Lipie

§ 7. Nadzór nad wykonaniem  Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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