ZARZĄDZENIE NR 70/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY
z dnia 10.11.2016r.
w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie
kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście i gminie Prabuty

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)
art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej
Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.) oraz § 4, § 8 i § 11 ust.1 pkt.6, ust.
2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania
systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004r. Nr 98, poz. 978),
zarządzam co następuje:
§1
Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty funkcjonuje w Systemie Kierowania
Bezpieczeństwem Narodowym w województwie pomorskim zwanym dalej ,,SK WP".
§2
Zapasowe miejsce pracy Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tworzone w ramach głównego stanowiska
kierowania, przygotowuje się w innym niż stała siedziba Urzędu obiekcie budowlanym w trwałym
zarządzie Urzędu lub planowanym do przydzielenia Urzędowi w ramach świadczeń na rzecz
obrony. Lokalizację głównego stanowiska kierowania rozmieszczonego w zapasowym miejscu
pracy organizuje się w budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.
§3
Realizacją zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy,
zapewniających ciagłość podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa
narodowego w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny, w ramach funkcjonowania SK WP,
na obszarze miasta i gminy kieruje Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty.
§4
1. W ramach podejmowanych działąń w SK WP, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty podlega
bezpośrednio Staroście Kwidzyńskiemu i współpracuje z nim w zakresie wykorzystywania
powiatowych podmiotów współdziałających w realizacji zadań obronnych na obszarze powiatu.
2. Burmistrz Miasta Gminy Prabuty może wydawać wiążące polecenia organom jednostek
pomocniczych, kierownikom jednostek organizacyjnych utworzonych przez gminę oraz
kierownikom jednostek organizacyjnych czasowo przydzielonych przez właściwe organy do jego
dyspozycji i kierowanych do wykorzystania zadań na obszarze gminy.
§5
Podległość oraz sposób przekazywania informacji na Stanowisku Kierowania funkcyjnego w SK
WP na potrzeby zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania

bezpieczeństwa narodowego określa ,,Plan przemieszczania i funkcjonowania wydzielonych sił i
środków urzędu na zapasowym stanowisku kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny lub w przypadku
wystąpienia szczególnych zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie kierowania z
dotychczasowego stanowiska kierowania"
§6
1. Ustala się następującą organizację i zasady funkcjonowania Stanowiska Kierowania Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty:
1. Strukturę organizacyjną Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty zwanego
dalej Stanowiskiem kierowania (SK) określa ,,Plan przemieszczania i funkcjonowania
wydzielonych sił i środków urzędu na zapasowym stanowisku kierowania Burmistrza Miasta i
Gminy Prabuty w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
lub w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie
kierowania z dotychczasowego stanowiska kierowania" dołączony do zarządzenia;
2. W skład obsady SK wchodzą wydziały Urzędu Gminy realizujące zadania obronne oraz
pracownicy jednostek podległych i nadzorowanych.
3. Stanowisko Kierowania Burmistrza organizuje sie w pokoju nr 11- gabinet Burmistrza Miasta i
Gminy Prabuty.
4. Stanowisko Kierowania po jego rozwinięciu czynne jest przez całą dobę i funkcjonuje w
systemie trzyzmianowym.
§7
Przygotowanie stanowiska kierowania obejmuje:
1. Utrzymanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury przez jej użytkowników w
czasie pokoju.
2. Ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczącej gotowości SK.
3. Wyposażenie w źródła łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy SK i Urzędu.
4. Uzgodnienie z ENERGĄ wyposażenia w zastęcze źródło energii elektrycznej.
5. Wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny
do pracy i odpoczynku.
6. Uodpornienie na działania środków rozpoznania i ingerencji (rażenia) przeciwnika.
7. Zorganizowanie:
1) żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku;
2) zabezpieczenia medycznego;
3) transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń technicznych;
4) zaopatrywanie w paliwa i materiały eksploatacyjne.
8. Powiadomienia i alarmowanie o zagrożeniu z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach.
9. Przygotowanie środków do:
1) rozwinięcia i odtwarzania systemu łączności;
2) ochrony i obrony Stanowiska Kierowania, w tym przed rozpoznaniem;
3) prowadzenia akcji ratowniczych.
§8
Za zorganizowanie i przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie Stanowiska Kierowania,
stosownie do zakresu swoich zadań i obowiązków, odpowiedzialnym czynię Sekretarza Gminy.

§9
1. Stanowisko Kierowania będzie rozwijane w stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny, na
podstawie Prezesa Rady Ministrów na polecenie Starosty.
2. Stanowisko Kierowania, jako ogniwo SK WP, w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
zobowiązane jest do utrzymania pełnej gotowości do pracy w sieci łączności zarządzania
Wojewody Pomorskiego oraz sprawnego powiadamiania kadry kierowniczej i pracowników Urzędu
wyznaczonych do pracy na SK.
§10
Koszty funkcjonowania obciążają budżet Gminy.
§ 11
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

