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ZARZĄDZENIE NR 39/2011
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Żarowie. 

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póżn. zm.), § 7 zarządzenia Nr 214 Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru województwa dolnośląskiego 

zarządza się co następuje: 

§ 1. 1. W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji 
zadań ujętych w „Planie operacyjnym funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa stały dyżur 
Burmistrza Żarowa realizujący zadania na rzecz obronności państwa napotrzeby przekazywania decyzji, o których 
mowa wyżej, kierownikom podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych. 

2. Stały dyżur Burmistrza Żarowa stanowi skład osobowy, powołany z pracowników Urzędu Miejskiego 
w Żarowie. 

§ 2. Uruchomienie stałego dyżuru, o którym mowa w § 1 ust.1 może nastąpić na podstawie decyzji Wojewody 
Dolnośląskiego, I Wicewojewody Dolnośląskiego ,Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego lub decyzji Burmistrza Żarowa. 

§ 3. Organizację, funkcjonowanie oraz dokumentację stałego dyżuru określa Instrukcja działania stałego dyżuru 
Burmistrza Żarowa. 

§ 4. Podinspektor ds. obrony cywilnej opracuje dokumentację stałego dyżuru oraz na bieżąco będzie ją 
aktualizował. 

§ 5. Nadzór nad wykonaniem dokumentacji stałego dyżuru powierzam Podinspektorowi ds. wojskowości, 
obrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 6. System stałego dyżuru należy utrzymywać w stałej gotowości do działania. 

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 9/98 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 07 lipca 1998 r. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie

W związku z Zarządzeniem Nr 214 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie organizacji 
i funkcjonowania stałego dyżuru województwa dolnośląskiego tworzy się stały dyżur w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie. 
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