zARzĄDzENlE NR 2212812
BURMlsTRzA MlAsTA WĄGRoWGA
z dnia 28 marca 2012 roku
w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza na czas Wewnętrznego
i

zewnętrznego zagroŻenia bezpieczeństwa narodowego

Na podstawie ań. 20 ust. 1

i2

4

i

w czasie wojny.

z

dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 241 , poz' 2416
zpoŹn'zm') oraz $ 11 ust.4 pkt. 1i2Rozpoządzenia Rady Ministrow zdnia27 kwietnia
pkt.

ustawy

2004 r. ( Dz. U' Nr 98, poz. 978 ) zarządza się co następuje.

W czasie

pokoju

w razie

s1
wewnętrznego lub zewnętrznego zagroŻenia bezpieczeństwa

narodowego, w tym w razie wystąpienia działan terrorystycznych lub innych szczególnych

zdazeń,

a

takŻe w czasie wojny twozy się

w

Urzędzie Miejskim głowne stanowisko

kierowania ( GSK ), na rzecz ktorego funkcjonuje stały dyŻur ( SD

1. Główne Stanowisko Kierowania będzie

funkcjonowało

):

w stałej siedzibie Uzędu

czasu bezpośredniej grozby jej zniszczenia, bądŹ w Zapasowym Miejscu Pracy

(

ZMP

do
).

2. Zapasowe Miejsce Pracy słuzy do zapewnienia ciągłościfunkcjonowania Uzędu
i kierowania obroną miasta w przypadku niemozności wykonywania zadań ze

stałej

siedziby.

Na ZMP wyznacza się budynek administracyjno - hotelowy ośrodka Spońu i Rekreacji
w Wągrowcu ul. Kościuszki 59.

s2
Nadzor nad organizaĄa i funkcjonowaniem głownego stanowiska kierowania Burmistza oraz
sprawdzenie gotowoścido działań powierza się Sekretarzowi Miasta.

organizację ochrony

i

s3
obrony głownego stanowiska kierowania Burmistrza powierza się

lnspektorowi do spraw obrony cywilnej, ktory w uzgodnieniu

z

Komendantem Powiatowym

Policji w Wągrowcu opracuje Plan ochrony i obrony GSK.

s4
Sekretarz Miasta dla prawidłowego funkcjonowania GSK zapewnia niezbędne potzeby
materiałowe, logistyczne i opiekę medyczną W porozumieniu
cywilnej.

z lnspektorem do spraw obrony

Zasady organizacji

i

funkcjonowania

s5
GSK zawiera

instrukcja stanowiąca załącznik do

zarządzenia'

Traci moc zauądzenie Nr 195/2005

z

s6
dnia 25 paŹdziernika 2005 r. W sprawie organizacji

stanowiska kierowania Burmistrza w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego
zagroŻenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działan terrorystycznych
lub innych szczególnych zdarzeń, atakŻe w czasie wojny.

s7
Zaządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

llilcz,t,tiski

