
Zarządzenie nr 116/2019 

Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 31 grudnia 2019 r. 

w sprawie organizacji stałego dyżuru na terenie gminy Lichnowy  na czas zewnętrznego 

zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz klęsk żywiołowych 

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541) oraz § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 3 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej 

państwa (Dz. U. Nr 219, Nr 219, poz. 2218),  zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

Celem organizacji stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów 

uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań wynikających z wprowadzenia wyższych 

stanów gotowości obronnej państwa, oraz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania 

kryzysowego, a także zapewnienia warunków do ciągłego kierowania wykonywaniem zadań 

obronnych i ich koordynowania w Urzędzie Gminy Lichnowy oraz w jednostkach podległych 

i nadzorowanych. 

 

§ 2 

Stały Dyżur w Urzędzie Gminy Lichnowy organizuje się na bazie wyznaczonych pracowników 

Urzędu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, spełniających określone wymogi. Skład 

osobowy Stałego Dyżuru określa pracownik ds. obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego 

w porozumieniu z Wójtem Gminy.  

 

§ 3 

1. Zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru obejmują: 

1) uruchamianie, w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur 

związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, 

2) przekazywanie decyzji uprawnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań 

zawartych w planie operacyjnym funkcjonowania gminy, wynikających z wprowadzenia 

wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz przekazywanie właściwym organom 

informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa. 

 

 



§ 4 

W systemie stałych dyżurów ustala się następujący obieg informacji tj: 

1. Przekaz informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w Gdańsku a Urzędem Gminy Lichnowy w systemie stałych dyżurów odbywa się poprzez 

ogniwo pośrednie, którym jest Starostwo Powiatowe w Malborku. 

2. Urząd Gminy Lichnowy jako ogniwo końcowe przekazuje informacje i meldunki do 

Starostwa Powiatowego w Malborku jako ogniwa pośredniego. 

 

§ 5 

Do zadań osób pełniących stały dyżur należy w szczególności: 

1. Przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz dostarczanie adresatowi zadań, sygnałów, decyzji i 

informacji adresowych do organów i podmiotów gospodarczych na rzecz których działają, 

2. Ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji 

organów na rzecz których działają, do organów i jednostek im podległych, 

3. Ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji i informacji 

organów na rzecz których działają do organów nadrzędnych, 

4. Przyjmowanie, ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych zadań, sygnałów, decyzji 

i informacji w ramach współpracy (współdziałania) organów i jednostek organizacyjnych, 

5. Wykonywanie czynności związanych z podejmowaniem i przekazywaniem zadań zawartych 

w planie operacyjnego funkcjonowania oraz haseł za pomocą tabeli sygnałowej, prowadzenie 

ich ewidencji oraz przekazywanie ich treści adresatom. 

 

§ 6 

Osoby wyznaczone w skład stałego podlegają w czasie pokoju szkoleniu oraz sprawdzaniu 

osiągania gotowości Stałego Dyżuru do działania.  

 

§ 7 

 

Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru określa „Instrukcja 

działania stałego dyżuru” stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

 



 § 8 

Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się Iwonę Młodzińska, zajmującą stanowisko ds. 

obrony cywilnej i  bezpieczeństwa publicznego, którą czyni się odpowiedzialną za 

uruchomienie Stałego Dyżuru w imieniu Wójta Gminy.  

 

§ 9 

Traci moc Zarządzenie Nr 93/2011 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 02.08.2011 roku w sprawie 

organizacji stałego dyżuru na terenie gminy Lichnowy na czas zewnętrznego zagrożenia 

państwa i w czasie wojny oraz klęsk żywiołowych . 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  

 

 

 


