
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.19.2017

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałych dyżurów w gminie Olecko na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 
państwa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),  § 
8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U Nr 219, 
poz. 2218) oraz  Zarządzenia Nr 243/12 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  § 6 ust. 1  z dnia 28 września 2012 r. w sprawie 
organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania 
gotowości obronnej państwa, zarządza się co następuje:

§ 1. 1.  Dla potrzeb uruchamiania procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa oraz w celu 
zapewnienia Burmistrzowi Olecka ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań 
operacyjnych, tworzy się na terenie gminy Olecko system stałych dyżurów zwany dalej „systemem”.

2. W skład systemu wchodzą:

1)     1) Stały Dyżur utworzony przez Burmistrza Olecka w Urzędzie Miejskim w Olecku,

2)     2) Punkt Kontaktowy  utworzony przez kierownika jednostki organizacyjnej podległej gminie Olecko.

3.  Wykaz jednostek organizacyjnych, w których utworzony zostanie punkt kontaktowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

4.  Obsadę osobową stałego dyżuru stanowią pracownicy etatowi Urzędu Miejskiego w Olecku.

5.  Obsadę punku kontaktowego stanowią  pracownicy etatowi poszczególnych jednostek organizacyjnych.

6.  Zasady działania i organizację punktu kontaktowego określi kierownik jednostki organizacyjnej  w porozumieniu   
z Burmistrzem Olecka.

§ 2.  Ustala się następującą organizację i zasady pełnienia stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Olecku.

1. Stały  dyżur – pełniony całodobowo w systemie dwuzmianowym w składzie:

1) starszy dyżurny

2) dyżurny

2. Stały Dyżur podlega bezpośrednio Burmistrzowi Olecka.

§ 3.  Za prawidłową organizację, przygotowanie, funkcjonowanie oraz opracowanie dokumentacji stałego dyżuru w Urzędzie 
Miejskim w Olecku odpowiedzialny jest Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej.

§ 4.  Za prawidłową organizację, przygotowanie, funkcjonowanie oraz opracowanie dokumentacji punktu kontaktowego 
w jednostkach organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia odpowiedzialny jest kierownik 
jednostki organizacyjnej.

§ 5.  Stały Dyżur uruchamia się:

1) w stałej gotowości obronnej państwa – w celach szkoleniowych, kontrolnych lub sprawdzających:

a) na żądanie organu tworzącego stały dyżur w podległych lub podporządkowanych jednostkach organizacyjnych ujętych 
w systemie,

b) na żądanie organu upoważnionego do zarządzania kontroli w zakresie określonym w upoważnieniu,

c) na żądanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w całości lub w części systemu stałych dyżurów,

2) w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa – na polecenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w celu przekazania 
decyzji, o których mowa w § 1 ust. 1 zarządzenia.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr ORN.0050.77.2013 Burmistrza Olecka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji 
i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Olecku na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

Burmistrz

Wacław Olszewski
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Załącznik do zarządzenia Nr ORN.0050.19.2017

Burmistrza Olecka

z dnia 7 lutego 2017 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych gminy Olecko, w których organizowany jest  punkt kontaktowy.

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olecku Sp. z.o.o

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku

4. Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku
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