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ZARZĄDZENIE Nr 40/2015
Wójta Gminy Lipnik
z dnia 22.05.20151'.

w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania
bezpieczeństwem narodowym w gminie Lipnik

Na podstawie art. 33 ust. I ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 L, poz.
594 z późno zm.), art. 2, art. 18 ust. 4 ustaw'Y z dnia 21 listopada 1967 L o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 L poz. 144
z późno zm.), oraz S 4, S 8 i S 11 ust. I pkt. 6, ust. 2 pkt. 2 ust. 4 S 16 oraz S 18 ust. 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 L W sprawie przygotowania systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978) oraz S 9 Zarządzenia nr
32/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2015 L W sprawie stanowisk
kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
w województwie świętokrzyskim zarządza się, co następuje:

l. W celu stworzenia warunków do sprawnego kierowania bezpieczeństwem narodowym
w gminie tworzy się gmilillY system kierowania bezpiecze6stwem narodowym, zwany dalej
"systemem kierowania".
2. System kierowania tworzy się na potrzeby zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji
i działań dla utrzymania bezpieczelistwa narodowego w gminie, w tym:
l) monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń bezpieczelistwa narodowego;
2) zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
3) zapobiegania skutkom zagrożeń bezpiecze6stwa narodowego, a także ich usuwania;
4) kierowania realizacją zadali obrollllych na obszarze gminy.
3. W skład sytemu kierowania wchodzą:
l) stanowisko kierowania Wójta;
2) stały dyżur w Urzędzie Gminy.
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1. Urząd Gminy organizuje wyłącznie główne stanowisko kierowania rozmieszczone
w swojej stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy.
2. Zapasowe miejsce pracy Urzędu Gminy, tworzone w ramach głównego stanowiska
kierowania, przygotowuje się w innym niż stala siedziba Urzędu obiekcie budowlanym
będącym w trwałym zarządzie Urzędu lub planowanym do przydzielenia Urzędowi w ramach
świadczeń na rzecz obrony.
3. Lokalizację głównego stanowiska kierowania rozmieszczonego w zapasowym miejscu
pracy należy uzgodnić z Wojewodą Świętokrzyskim.
4. W czasie określania rozmieszczenia zapasowego miejsca pracy uwzględnia się:
l) infrastrukturę zapewniającą właściwe warunki pracy oraz warunki socjalno - bytowe,
2) rozmieszczenie infrastruktury gospodarczej i przemysłowej.
5. W stanie gotowości obrollllej państwa czasu wojny w ramach funkcjonowania systemu
stanowiska kierowania Wójta, zapewnieniem realizacji zadań obronnych wynikających
z Planu Operacyjnego kieruje Wójt Gminy na obszarze gminy.
6. Urząd Gminy wykonuje zadania związane z kierowaniem bezpieczeństwem narodo\\'Ym
w zależności od skali zagrożenia, z \\')'korzystaniem stalej siedziby lub stanowiska
kierowania.
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l. Zasady organizacji i funkcjonowania głównego stanowiska kierowania Wójta określa
"Instrukcja pracy na Głównym Stanowisku Kierowania Wójta Gminy Lipnik w Stalej
Siedzibie Urzędu i Zapasowym Miejscu Pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa pa6stwa i w czasie wojny".
2. Stanowisko kierowania po rozwinięciu funkcjonuje przez całą dobę w systemie
dv.'Uzmianowym.

Czynności organizacyjne dotyczące kierowania i realizacji przedsięwzięć związanych
z rozwijaniem, przemieszczeniem oraz maskowaniem głównego stanowiska kierowania
określa "Plan przemieszczenia Urzędu Gminy Lipnik na stanowisko kierowania
w Zapasowym Miejscu Pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny".

Zadania związane z funkcjonowaniem systemu ochrony głównego stanowiska kierowania
określają:
l. Plan ochrony Głównego Stanowiska Kierowania w Stalej Siedzibie Urzędu Gminy Lipnik.
2. Plan ochrony Głównego Stanowiska Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy Centrum
Kształcenia w Lipniku.
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Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Gminy
Lipnik zobowiązuję do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb materiałowo - technicznych
celem prawidłowego funkcjonowania głównego stanowiska kierowania.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
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Traci moc Zarządzenie Nr 15/2006 Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.05.2006r. w sprawie
przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Lipnik.

I
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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