
ZARZqDZENlE Nr 701B/2017 
BURMISTRZA MIASTA I GMlNY SEROCK 

z dnia 5 czerwca 201 7 r. 

w sprawie przygotowania GIownego Stanowiska Kierowania Burmistrza 
w systemie kierowania bezpieczenstwem narodowym w Miescie i Gminie Serock 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 201 6 r. poz. 446), w zwiqzku z §4 ust. 1, 5 11 ust. 1 pkt 6 i ust. 2, pkt 2, ust 4, 3 15 
i 3 16 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania 
systemu kierowania bezpieczeristwem narodowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 98, poz. 978) oraz na 
podstawie Zarzqdzenia Nr 456 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 wrzesnia 2014 r. w 
sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania 
bezpieczenstwem narodowym w wojewodztwie Mazowieckim zarzqdza siq, co nastqpuje: 

W celu zapewnienia warunkow do sprawnego kierowania bezpieczenstwem gminy oraz 
realizacji zadan obronnych Miasta i Gminy Serock wynikajqcych z ,,Planu operacyjnego 
funkcjonowania Miasta i Gminy Serock w warunkach zewnqtrznego zagrozenia 
bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny", tworzy siq system kierowania bezpieczenstwem 
narodowym w Miescie i Gminie Serock many dalej ,,systemem kierowania". 

§ 2 
System kierowania przygotowuje siq w celu zapewnienia ciqglosci podejmowania decyzji 
i dzialan dla utrzymania bezpieczehstwa narodowego w gminie, w tym: 

1) monitorowania zrodel, rodzajow, kierunk6w i skali zagrozeh; 

2) zapobiegania powstawaniu zagroteri bezpieczenstwa narodowego; 

3) zapobiegania skutkom zagrozeh bezpieczenstwa narodowego, a takie ich usuwania; 

4) kierowania realizacjq zadan obronnych. 

§ 3 
1. W sklad Systemu Kierowania Bezpieczenstwem Narodowym w Miescie i Gminie Serock 

wchodzq: 

1) Glowne Stanowisko Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Serock (GSK), zwane dalej 
,,Stanowiskiem Kierowania"; 

2) Staly Dyzur Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Stale Dyiury (SD) przedsiebiorcow 
i kierownikow jednostek organizacyjnych gminy wytypowanych przez Burmistrza do 
wykonywania zadan obronnych. 

2. Schemat organizacyjny systemu kierowania gminy okresla zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia. 



§ 4 
Glowne Stanowisko Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku organizuje siq: 

1) w stalej siedzibie Urzedu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, 
w wyznaczonych i przygotowanych pomieszczeniach; 

2) w zapasowym miejscu pracy, w oparciu o obiekt budowlany bqdqcy w trwalym 
zarzqdzie gminy, ktorego lokalizacja uzgodniona zostata z Wojewodq Mazowieckim 
i okreslona jest w ,,Planie operacyjnym funkcjonowania Miasta i Gminy Serock 
w warunkach zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny". 

3) przemieszczenie Stanowiska Kierowania Burmistrza na zapasowe miejsca pracy 
realizuje siq na podstawie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Serock. 

1. W stanie gotowosci obronnej pahstwa czasu wojny w ramach funkcjonowania systemu 
kierowania gminy, dzialaniami kieruje Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 

2. W ramach dziatan podejmowanych w systemie kierowania bezpieczenstwem narodowym 
Burmistrz podlega Staroscie Legionowskiemu. 

3. Burmistrz moze wydawaC polecenia wiqzqce organom jednostek pomocniczych, 
kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom jednostek ochrony przeciwpozarowej 
dzialajqcych na obszarze miasta i gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych 
czasowo ptzydzielonych przez wlasciwe organy do dyspozycji Burmistrza i skierowanych 
do wykonywania zadan na obszarze gminy. 

Podlegtosc oraz sposob przekazywania informacji w systemie kierowania na potrzeby 
zapewnienia ciqglosci podejmowania decyzji i dziaian dla utrzymania bezpieczenstwa 
narodowego w gminie okresla zatqcznik nr 2 do zarzqdzenia. 

1. Ustala siq nastqpujqcq organizacje funkcjonowania Stanowiska Kierowania, kt6rq 
przedstawia zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia: 

1) Zespid Kierowania; 

2) Zespol Operacyjny; 

3) Zespol Zabezpieczenia; 

4) Zespol ObsZugi Medialnej. 

2. W sktad Zespdu Kierowania, ktorego pracq kieruje Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
wchodzi Sekretarz Miasta i Gminy Serock wykonujqcy obowiqzki Komendanta Stanowiska 
Kierowania. 

3. Zespot Operacyjny, ktorego pracq koordynuje Kierownik Referatu wlasciwego ds. 
obronnych, tworzq: 

1) Miejsko - Gminny Zespol Zarzadzania Kryzysowego w Serocku; 

2) Staty Dyzuru Burmistrza Miasta i Gminy Serock; 

3) Pracownicy komorek organizacyjnych Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku uczestniczqcy 
w realizacji zadan obronnych. 








