
ZARZĄDZENIE NR  120.8.2012

BURMISTRZA WYRZYSKA

z dnia  7 maja 2012 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku

Na  podstawie art.  33 ust.  2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 44/K//09 Burmistrza Wyrzyska z dnia  2 marca 2009 roku w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wprowadza się następujące zmiany 

w § 50:

1) po pkt 22 dodaje się zapis:

„23)  realizacja  zadań  dot.  przedsięwzięć  w  zakresie  pozamilitarnych  przygotowań  obronnych 

gminy Wyrzysk:

a)  opracowywanie  rocznego  Planu  zasadniczych  przedsięwzięć  w zakresie  pozamilitarnych 

przygotowań obronnych dla gminy Wyrzysk,

b) opracowywanie planu szkolenia obronnego jednostek organizacyjnych gminy Wyrzysk, 

c)  aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania gminy Wyrzysk  w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

d)  udział  w  doskonaleniu  wypracowanej  koncepcji  organizacji  i funkcjonowania  Stanowisk 

Kierowania  w organach  administracji  publicznej  do  stanu  realizacji  poszczególnych  obszarów 

przygotowań obronnych,

e)  doskonalenie  zasad uruchamiania  Stałego Dyżuru podczas  organizowanych gier,  treningów i 

ćwiczeń obronnych mających na celu zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego,

f) aktualizacja dokumentów stanowiska kierowania w administracji publicznej, z uwzględnieniem 

funkcjonowania organu w zapasowym miejscu pracy,

g) opracowywanie terminowych planów dotyczących świadczeń przewidzianych do realizacji  w 

danym  roku  kalendarzowym w  zakresie  świadczeń  osobistych  gminy  i  świadczeń  rzeczowych 

gminy,

h) aktualizacja bezterminowych planów świadczeń:

-  Planu  świadczeń  osobistych  przewidzianych  do wykonania  w razie  ogłoszenia  mobilizacji 

i w czasie wojny na terenie gminy(miasta),



-  Planu  świadczeń  rzeczowych  przewidzianych  do realizacji  w  razie  ogłoszenia  mobilizacji 

i w czasie wojny na terenie gminy(miasta),

i) przygotowywanie i przesyłanie do Starosty Pilskiego sprawozdań z realizacji zadań związanych 

z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej za dany rok,

j) opracowywanie i przesyłanie do WBiZK WUW zestawień ilościowych świadczeń osobistych i 

świadczeń  rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy Wyrzysk za dany rok,

k) aktualizowanie przy współdziałaniu z właściwymi organami wojskowymi /WSzW, WKU/ bazy 

danych dotyczącej infrastruktury wojskowej i cywilnej na obszarze województwa,

l)  doskonalenie  współpracy  cywilno-wojskowej  /CIMIC/  poprzez  współdziałanie  z  właściwymi 

organami wojskowymi /OW, WSzW, WKU, JW/ w zakresie Akcji Kurierskiej, świadczeń na rzecz 

obrony, reklamowania oraz HNS,

m)  przygotowywanie  postępowań  reklamacyjnych  oraz  zaplanowanie  świadczeń  osobistych  i 

rzeczowych do realizacji zadań obronnych, 

n) prowadzenie kontroli problemowych realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych 

gminy Wyrzysk.”

2)    dotychczasowe oznaczenie pkt 23 otrzymuje oznaczenie pkt  24.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wyrzysk .

§  3.  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  wydania  i  podlega  podaniu  do  publicznej 

wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.


