
ZARZĄDZENIE Nr 211/10 
BURMISTRZA  ŻELECHOWA

z dnia 2 lipca 2010 r.

w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza  Żelechowa 
w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym 

w gminie Żelechów

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.   o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 24161)) oraz § 
11 ust. 2 pkt 2, § 12 ust. 2 pkt 2 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 
2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. 
U. nr 98, poz. 978) oraz zarządzenia nr 165 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 maja 
2007  roku  w  sprawie  przygotowania  Stanowisk  Kierowania  w  Systemie  Kierowania 
Bezpieczeństwem Narodowym w województwie mazowieckim  oraz zarządzeniu nr 23 
Starosty  Garwolińskiego  z  dnia  22  listopada   2007   roku  w  sprawie  przygotowania 
Stanowisk  Kierowania  w  Systemie  Kierowania  Bezpieczeństwem  Narodowym  w 
powiecie garwolińskim  zarządza się co następuje:

                                                                 § 1.

 W  stanie  gotowości  obronnej  państwa  czasu  wojny  ,  w  ramach  funkcjonowania 
Systemu  Kierowania  Bezpieczeństwem  Narodowym  w  województwie  mazowieckim 
w stałej siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie tworzy się  Stanowisko Kierowania 
Burmistrza Żelechowa , zwane dalej „ Stanowiskiem Kierowania ” .
                                                               
                                                             § 2.

Stanowisko Kierowania  przeznaczone jest  do bezpośredniego kierowania podległymi 
i  nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania realizacji  zadań 
związanych  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  narodowego  a  wynikających  z  Planu 
Operacyjnego Funkcjonowania   Gminy Żelechów .
Strukturę organizacyjną Stanowiska Kierowania  określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

________________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w  Dz. U. nr 277, poz. 2742 z 2005 r., nr 180, poz. 1496 oraz 

   z 2006 r., nr 104, poz. 708 i 711,  nr 220, poz. 1600.



                                                                   § 3.

Zasady organizacji, funkcjonowania i uruchamiania  procedury rozwinięcia Stanowiska 
Kierowania  ,  zostały  określone  w  Regulaminie  Stanowiska  Kierowania  Burmistrza 
Żelechowa, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
Obsadę operacyjną Stanowiska Kierowania określa załącznik nr 5 do zarządzenia .
                                                                    § 4.
1. W ramach działań podejmowanych w systemie kierowania bezpieczeństwem 
     narodowym w województwie mazowieckim, Burmistrz podlega Staroście     
     Garwolińskiemu. Podległość oraz sposób przekazywania informacji określa                 
     załącznik nr 3 do zarządzenia.
2. Burmistrz może wydawać polecenia wiążące  kierownikom jednostek podległych 
    i nadzorowanych  oraz kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo       

    przydzielonych przez właściwe organy do jego dyspozycji i skierowanych do    

    wykonywania zadań na obszarze gminy.

                                                                    § 5.

Ustala się następującą organizację i zasady funkcjonowania Stanowiska Kierowania :
1) struktura organizacyjna Stanowiska Kierowania  tworzona jest na bazie obsady  
    Urzędu Miejskiego w  Żelechowie  czasu „ W ” stosownie do potrzeb kierowania w  
    okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
2) zasady pełnienia Stałych Dyżurów określa Zarządzenie nr 150 Burmistrza Żelechowa 
z  dnia  1  grudnia   2009  roku   w  sprawie  utworzenia  Stałego  Dyżuru  na  potrzeby 
podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji  zadań ujętych 
w Planie  Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Żelechów;
3) Stanowisko Kierowania  organizuje się w przygotowanym pomieszczeniu urzędu 
    nr  15;                                                                         
4)Stanowisko Kierowania czynne jest przez całą dobę i funkcjonuje w systemie 
   dwuzmianowym. 
                                                                  § 6. 
Za organizację, zabezpieczenie oraz sprawne funkcjonowanie Stanowiska Kierowania  
odpowiedzialny jest Burmistrz .
                                                                  § 7.
Stanowisko Kierowania może być rozwijane w stanie gotowości obronnej państwa czasu 
wojny,  na  podstawie  decyzji  Prezesa  Rady  Ministrów  na  polecenie  Starosty 
Garwolińskiego.



Stanowisko  Kierowania  w  wyższych  stanach  gotowości  obronnej  państwa  jest 
zobowiązane do utrzymywania pełnej gotowości do pracy w sieci łączności zarządzania 
Wojewody Mazowieckiego- załącznik nr 4 oraz sprawnego powiadamiania kierowniczej 
kadry i pracowników wyznaczonych do pracy na Stanowisku Kierowania.

                                                          § 8.
Koszty funkcjonowania Stanowiska Kierowania obciążają budżet  Gminy Żelechów

                                                         § 9.
Stanowisko  Kierowania  Burmistrza  Żelechowa,  według  zasad  określonych  
w zarządzeniu,  należy wprowadzić  do dnia  1  sierpnia  2010 r.  i  utrzymywać  w stałej 
gotowości do rozwinięcia.

                                                         § 10.

  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żelechów.

                                                       § 11.

  Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żelechów Nr 97 z dnia 20 listopada 
2008 r. roku w w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta 
i Gminy w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w mieście i gminie 
Żelechów

                     
                                                       § 12.

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..

BURMISTRZ ŻELECHOWA
(-)

     Mirosława Miszkurka


