ZARZĄDZENIE NR 45/14
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 31 lipca 2014 r.
w sprawie przyjęcia instrukcji stałego dyżuru w gminie Pszczółki
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013 r. poz. 1166);
art. 2 i 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.
2012 r. poz. 461), zarządzenia Nr 188/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie stałych
dyżurów w województwie na czas zagrożenia i wojny, zarządzenia nr 58/2008 Starosty Gdańskiego z dnia
12 listopada
2008 r.
w sprawie
stałego
dyżuru
w powiecie
na
czas
zagrożenia
i wojny, zarządzenia nr 18/2009 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniającego zarządzenie
w sprawie stałych dyżurów w województwie na czas zagrożenia i wojny zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla zapewnienia możliwości operatywnego przekazywania decyzji i swobodnego przepływu informacji
pomiędzy organami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego
i gminnego oraz organami wojskowymi na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, organizuje
się w Urzędzie Gminy w Pszczółkach służbę stałego dyżuru, zwaną dalej służbą SD.
§ 2. Działania służby SD określa dokumentacja stałego dyżuru zawarta w "Instrukcji działania służby stałego
dyżuru Wójta Gminy Pszczółki", która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Dokumentacja, o której mowa w § 2 jest dokumentacją niejawną w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 Nr 182 poz. 1228) opatrzona klauzulą "ZASTRZEŻONE„
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie stałego
dyżuru w Gminie Pszczółki na czas zagrożenia i wojny.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obrony cywilnej.
§ 5. Zarządzie wchodzi w życie z dnie podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
na gminnych tablicach ogłoszeń.
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