Z A R Z Ą D Z E N I E Nr S.0050.48.2013 Burmistrza Dobrodzienia 
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Dobrodzienia
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 późno zm.), art. 18 ust. 4 oraz art.20 ustawy z dn. 21.listopada 1967r. o powszechnym Obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012.461) oraz zarządzenia Wojewody Opolskiego Nr 15/09 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie przygotowania systemy kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim w związku z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodo  wym (Dz. U. Nr 98,poz.978) zarządza się co następuje:
§ 1
W celu zapewnienia sprawnego przejęcia i kontynuacji procesów związanych z nieprzerwanym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, kierowaniem realizacją zadań wynikających z ustawowych obowiązków urzędu Burmistrza Dobrodzienia oraz nadzorem nad wykonywaniem przedsięwzięć obronnych w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa w szczególności:
	umożliwienia stałego nadzoru nad wykonywaniem zadań operacyjnych,

	b) zabezpieczenia przekazywania	treści	podejmowanych przez
Burmistrza Dobrodzienia decyzji i działań niezbędnych dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego na terenie miasta i gminy Dobrodzień,
	monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń możliwych  do wystąpienia na terenie miasta i gminy Dobrodzień,

 organizuje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu Główne Stanowisko Kie  rowania Burmistrza Dobrodzienia
	§2
1. Wprowadzam do użytku poniższe dokumenty:
	„Regulamin organizacyjny Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza  Dobrodzienia” nr 5361/14/2009,
	„Harmonogram przygotowania elementów systemu kierowania        bezpieczeństwem narodowym w mieście i gminie Dobrodzień"           nr 5361/1/2009,
	„Koncepcję przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza miasta Dobrodzień" nr OC 5326/2/09.

2. Prowadzenie aktualizacji danych i informacji zawartych w dokumentacji                          w przypadku wystąpienia istotnych zmian zobowiązuję inspektora OC.
§3
Określam następującą strukturę wewnętrzną Główne Stanowisko Kierowania Burmistrza  Dobrodzienia:
	Zespół Kierowania i Planowania (ZKiP) - dwie osoby;
	 Zespół Specjalistyczno – Zadaniowy (ZSZ):

	Stanowisko Zabezpieczenia i Zaopatrzenia Ludności (SZiZL) – jedna osoba;
	Stanowisko Zabezpieczenia Infrastruktury Technicznej i Mediów (SZITiM) – jedna osoba;
	Stanowisko Ewidencji i Spraw Obywatelskich (SEiSO) – jedna osoba;
	Stanowisko Zabezpieczenia Finansowego (SZF) – jedna osoba.

	Grupa Zabezpieczeniowa - Koordynacji Logistycznej (GZKL) - dwie osoby;
	 Węzeł Łączności (WŁ):

	Stanowisko Informatyki i Współdziałania ze Strażą - Szef WŁ (SWŁ) – jedna osoba.
	Stanowisko Telefoniczno - Łącznikowe (STŁ) - dwie osoby;

	GSK Miasta i Gminy Dobrodzień (GSKMiGD) – dwie osoby.

	§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
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