
Zarządzenie Nr I8l2021
Wójta Gminy Fałków

z dnia 26 kwietnia 20fI r.

w sprawie organizacji Stałego dyżuru w Urzędzie Gminy w Fałkowie na potrzeby
podwyższania gotowości obronnej państwa

Na podstawie art. 19, ust. 2 pkt 4 iart.20 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnta 26 kwietniaf))l r.

o zarzqdzaniu kryzysolvYn} (t,1, Dz, U. z 2020 r, poz. 1856 ze zm') oraz Zarzqdzenta
Nr 30/2021 Wojewody Swiętokrzyskiego z dnla 10 marca 202I I. w sprawie
otgantzacjt stałych dyzurów na potrzeby podwyiszanta gotowości obronnej państwa,
zarządzam. co następuj e :

s1
1. W celu zapewnienia cięgłości przekazywanla decyzji organów uprawnionych

do uruchaml'anta zadan ujętych w Planie operacyjnym Funkcjonowania Gminy Fałkow
we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa, na terenię Gminy Fałków organizuje
się Stały dyŻur dla potrzeb Wójta Gminy w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie'

2, Zadaniawykonywane w ramach Stałego dyzuru obejmuj4:
1 ) uruchamiania w warunkach wyst4pieni a zagr oŻenia bezpieczeństwa państwa procedur

zwi4zanych z podvryŻszaniem gotowości obronnej państwa;
2) przekazywanie decyzji uprawnionych organów w sprawie uruchomienia określonych

zadan zawartych w Planię operacyjnym Funkcjonowania Gminy Fałków,
wynikaj4cych z wprowadzęnia wyzszyclr stanów gotowości obronnej państwa oraz
przekazywanie właściwym organoln informacji o stanie sił uruchamianych podczas
podwyzszania gotowości obronnej państwa.

$2
1. Do zadań osób pełni4cych Stały DyŻur na\eŻy w szczególności:

1) przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz przekazywanie adresatowi zadan, sygnałów,
decyzji i informacji adresowanych do organów i podmiotów gospodarczych, na tzecz
ktorych działaj4;

2) ewidencjonowanie oraz przekazywante nakazanych zadan, sygnałów,
decyzji i informacji organów, na TZę:Z których działajq do organów i jednostek

ł.'

4)

5\

podległych:
ewidencjonowanie oTaZ ptzekazywanie nakazanych zadan, sygnałów,
decyzji i informacji organów, narzecz których działa14 do organów nadrzędnych;
ewidencjonowanie oTaZ ptzekazywanie nakazanych zadan, sygnałów,
decyzji i infbrmacji w ramach współpracy (współdziałania) organów i jednostek

organizacyjnych;
wykonywanie czynności zwi4zanych z przyjmowaniem iprzekazywaniem zadan
zawartych w Planie operacyjnym Funkcjonowania Gminy oraz haseł Za pomocą
tabeli sygnałowej ,,ZE'FIR'', prowadzenie ich ewidencji oraz przekazywanie ich
treści adresatom.

2. Sygnały i polecenia w zakresie zadan realizowanych na rzęcz Stł Zbrojnych otrzymane z
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub od właściwego Wojskowego Komendanta
Uzupełnień a|bo za pośrednictwem jednostek Policji osoby pełni4ce Stały dyzur s4

zobowtązane do niezwłocznego przekazywania ich adresatom lub osobom przez ,gich
upowaznionym

$3
Zasady dotyczące organtzacj1 uruchamiania i funkcjonowania Stałego dyzuru zostały
określone w,,Szczegółowej instrukcji działania Stałego dyżu1u' w Urzędzie Gminy



w Fałkowie',, stanowiącej zał'ącznlk do niniejszego zarządzenia, ktory nie podlega
opublikowaniu.

s4
obieg informacji w systemie Stałych Dyzurów ". pomiędzy Wojewódzkim Centrum
Zarzqdzanta Kryzysowego Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach a Urzędem
Gminy w Fałkowie odbywa się przez ogniowo pośrednie, którym jest Starostwo Powiatowe
w Końskich. 
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1. osoby Wznaczone do pełnienia Stałego Dyżuru podlegają szkoleniu godnie z planem
szkolenia obronnego w województwie Świętokrzyskim na dany rok.

2. W ramach szkolenia, o którym mowa wust. I, na|ezy prowadzic zajęcia teoretyczne lub
praktyczne z zakresl uruchamiania i pełnienia Stałego Dyzuru, obsługiwania i pracy na
Środkach łączności oraz prowadzenta dokumentacj i.

3, organizację i prowadzenie szkolenia powierza się Inspektorowi ds. drogownictwa,
Spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

$6
Zobowi4zuje się Sekretarza Gminy do sprawowania nadzoru nad całokształtem

Spraw zwi4zanychz otganizacją i funkcjonowaniem Stałego Dyżuru.

s7
Traci moc Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Fałków z dnl'a 1 marca 2013 r' w sprawie
organizacji stałego dyzuru w lJruędzie Gminy i jednostkach podległych na potrzeby
po dv,ry zszania gotowo ści obronnej państwa.

$8
Zarządzenie wchodzi w Ęcie z


