
BURMISTRZA MIASTA I GMlNY SEROCK 

z dnia 23 sierpnia 201 6 r. 

w sprawie utworzenia Stalego Dyiuru Burmistrza Miasta i Gminy Serock na potrzeby 
podwyiszania gotowosci obronnej panstwa oraz uruchamiania realizacji zadan obronnych 

wynikajqcych z wyiszych stanow gotowosci obronnej panstwa 

Na podstawie art. 20 ust.1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po- 
wszechnym obowiqzku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827), art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), § 8 ust. 1, 
ust. 2 pkt 3 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie gotowosci 
obronnej panstwa (Dz. U. Nr 21 9, poz. 221 8) w zwiqzku z § 2 pkt 2, § 3 ust. 1 pkt 2 rozporzq- 
dzenia Rady Ministrow z dnia 13 stycznia 2004 r, w sprawie ogolnych zasad wykonywania zadari 
w ramach powszechnego obowiqzku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152) oraz § 3 ust. 4 pkt 6 za- 
rzqdzenia Nr 340 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 paidziernika 2009 roku w sprawie 
utworzenia Systemu Stalych Dyzurow Wojewody Mazowieckiego na potrzeby podwyzszania go- 
towosci obronnej panstwa oraz uruchamiania realizacji zadan obronnych wynikajqcych z wyz- 
szych stanow gotowosci obronnej panstwa zarzqdzam, co nastqpuje: 

1. Tworzy siq Staly Dyzur Burrnistrza Miasta i Gminy Serock na potrzeby podwyzszania goto- 
wosci obronnej gminy Miasto i Gmina Serock oraz uruchamiania realizacji zadan ujqtych w 
,,Planie operacyjnym funkcjonowania gminy Miasto i Gmina Serock w warunkach zewnqtrz- 
nego zagrozenia bezpieczeristwa panstwa i w czasie wojny". 

2. Staly Dyzur Burmistrza Miasta i Gminy Serock jest elementem Systemu Stalych Dyzurow 
Wojewody Mazowieckiego, dzialajqcego w oparciu o zarzqdzenie nr 340 Wojewody Mazo- 
wieckiego z dnia 13 pazdziernika 2009 r. 

1. W ramach funkcjonowania SSD Wojewody Mazowieckiego, Starosta Legionowski stanowi 
organ posredni w procesie przekazywania wojtom, burmistrzom i prezydentom miast majq- 
cych swojq siedzibq na terenie powiatu legionowskiego, decyzji i informacji dotyczqcych 
planowania i realizacji zadan obronnych w wojewodztwie mazowieckim w warunkach ze- 
wnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny. 

2. PodleglosC oraz sposob przekazywania informacji w Systemie Stalych Dyzurow Wojewody 
Mazowieckiego, na potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej panstwa oraz uruchamiania 
realizacji zadan ujqtych w Planie Operacyjnym okresla zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia. 

1. Ustala siq nastqpujqcq organizacjq i zasady pelnienia Stalego Dyzuru Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock: 
1) Staly Dyzur pelniony jest przez calq dobq w systemie dwuzmianowym; 
2) Obsadq jednej zmiany Stalego Dyzuru stanowiq 2 osoby; 

a) Kierownik Zmiany Stalego Dyzuru, 
b) Dyzurny Stalego Dyzuru. 

2. Zadania zwiqzane z przygotowaniem do dzialania Stalego Dyzuru Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock w warunkach wyiszych stanow gotowosci obronnej panstwa, nalezq do 



zadan: 

1) w zakresie nadzoru merytorycznego i szkolenia - Kierownika Referatu Zarzqdzania 
Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Bezpieczelistwa; 

2) w zakresie wyposazenia i zapewnienia warunkow do dzialania - Kierownika Referatu 
Administracyjno-Gospodarczego. 

3. Obsadq osobowq Stalego Dyzuru stanowiq: 

1) w charakterze kierownika zmiany - kierownicy referatow Urzqdu Miasta i Gminy 
Serock; 

2) w charakterze dyzurnych zmiany - osoby zatrudnione w komorkach organizacyjnych 
Urzqdu Miasta i Gminy Serock, ktorym nie powierzono realizacji zadan obronnych. 

4. Stab Dyzur Burmistrza Miasta i Gminy Serock funkcjonowac bqdzie w wyznaczonych 
i przygotowanych pomieszczeniach nr 21 i 22 Urzqdu Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21. 

Organizacja i przygotowanie Stalego Dyiuru Burmistrza Miasta i Gminy Serock obejmuje: 

I) w zakresie nadzoru merytorycznego i szkolenia: 
a) okreslenie skladu osobowego, podleglosci, miejsca petnienia oraz zadan Stalego 

Dyzuru, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i funkcjonowanie 
Stalego Dyzuru; 

b) opracowanie wykazu osob upowaznionych do uruchomienia Stalego Dyzuru po 
godzinach pracy z ich danymi teleadresowymi; 

c) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczqcych gotowosci organu do podjqcia 
i realizacji zadan oraz zorganizowanie systemu powiadamiania; 

d) opracowanie i uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym w Legionowie dokumentacji 
zwiqzanej z zapewnieniem warunkow do funkcjonowania Staiego Dyiuru - 
(Instrukcja Stalego Dyzuru - zalqcznik nr 2 do zarzqdzenia); 

e) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji w ramach Statego Dyzuru; 

f) szkolenie teoretyczne i praktyczne sktadu osobowego Stalego Dyiuru w ramach 
szkolenia obronnego (przynajmniej raz w roku); 

g) sprawdzanie i kontrolowanie gotowosci Stalego Dyzuru do dziaiania w ramach 
kontroli realizacji zadan obronnych. 

2) w zakresie wyposazenia i zapewnienia warunkow do dziaiania: 

a) wyznaczenie, przygotowanie i utrzymanie wlasciwego stanu technicznego 
pomieszczeri do pracy oraz pomieszczeri socjalnych na potrzeby Stalego Dyzuru w 
stanie staiej gotowosci obronnej panstwa; 

b) wyposazenie wydzielonych pomieszczen w niezbqdne srodki iqcznosci, srodki 
informatyczne oraz srodki biurowe; 

c) wyposazenie w zapasowe irodia energii elektrycznej; 

d) wyznaczenie dyzurnych srodkow transportowych dla potrzeb Staiego Dyzuru; 

e) zorganizowanie zywienia i zaopatrywania w artykuty codziennego uzytku. 



§ 5- 
1. Staly Dyzur Burmistrza Miasta i Gminy Serock moze byc uruchamiany w stanie stalej 

gotowosci obronnej panstwa w pelnym lub ograniczonym zakresie, na polecenie Burmistrza 
lub jego jednostki nadrzqdnej w celach szkoleniowych i kontrolno - sprawdzajqcych. 

2. W wyzszych stanach gotowosci obronnej pahstwa Staly Dyzur Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock uruchamiany jest obligatoryjnie, zgodnie z harmonogramem osiqgania wyzszych 
stanow gotowosci obronnej okreslonej jednostki organizacyjnej. 

3. 0 uruchomieniu Stalego Dyzuru organ zarzqdzajqcy informuje wlasciwy organ nadrzqdny 
SSD WM wskazany w zatqczniku nr 1 do zarzqdzenia, podajqc pelne uzasadnienie podjqtej 
decyzji. 

4. Wszystkie elementy SSD WM zobowiqzane sq do utrzymywania petnej gotowosci do pracy 
w sieci radiowej zarzqdzania Wojewody Mazowieckiego zgodnie z zalsjcznikiem nr 3 do 
zarzqdzenia. 

Za organizacjq zabezpieczenia oraz sprawne funkcjonowanie Statego Dyzuru Burmistrza Mia- 
sta i Gminy Serock czyniq odpowiedzialnym Sekretarza Miasta i Gminy Serock, kt6rego jed- 
noczesnie zobowiqzuje do: 

1) zorganizowania i przygotowania do funkcjonowania Stalego Dyzuru Burmistrza wedlug 
zasad okreslonych w § 3 zarzqdzenia; 

2) przekazania Staroscie Legionowskiemu ljednostce nadrzqdnej w SSD WMI danych 
teleadresowych wedtug ukladu zawartego w zatsjczniku nr 4 do zarzqdzenia. 

Traci moc Zarzqdzenie Nr 26lBl2010 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25 stycznia 2010r. 
w sprawie utworzenia Stalego Dyzuru Burmistrza Miasta i Gminy Serock na potrzeby 
podwyzszania gotowosci obronnej gminy Miasto i Gmina Serock oraz uruchamiania realizacji za- 
dari obronnych wynikajqcych z wyzszych stanow gotowosci obronnej panstwa. 

§ 8 
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 


