
ZARZĄDZENIE NR 49/2021  

WÓJTA GMINY KODRĄB  

 z dnia 01 października 2021 r.  
 

w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania 

Stałego Dyżuru Wójta Gminy Kodrąb 

na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji 

zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa 

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym  

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372), Rozdziału                  

3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 796), w związku z art. 7 ust. 4 i art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia  

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856), § 8 ust. 2 pkt 3  

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

państwa (Dz. U. Nr 219, poz. 2218), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca  

2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach  

alarmowych i stopniach alarmowych CPR (Dz. U. z 2016 r., poz. 1101), Zarządzenia                    

Nr 139/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia, 

organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego na potrzeby  

podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych  

wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz Zarządzenia Nr 38/2017 

Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia, organizacji  

i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Starosty Radomszczańskiego na potrzeby  

podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych  

wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa, zarządzam, co następuje:  

 

           § 1. Na potrzeby wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa            

oraz przekazywania treści informacji i poleceń upoważnionych organów związanych  

z uruchamianiem realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej  

Polskiej, w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Kodrąb w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zadań ujętych w wykazie 

przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, w tym przekazywania zarządzenia   

o wprowadzaniu, zmianie i odwołaniu stopni alarmowych, organizuje się w Gminie Kodrąb 

Stały Dyżur Wójta Gminy Kodrąb (zwany dalej SD).  

 



§ 2.1. W skład SD wchodzi Stały Dyżur Wójta Gminy Kodrąb.  

           2. Jednostka wchodząca w skład dyżuru zobowiązana jest do utrzymywania pełnej 

gotowości do pracy, sprawnego funkcjonowania i realizacji zadań oraz współdziałania z innymi  

jednostkami organizacyjnymi.  

§3.1.SD uruchamia się:  

1) na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i realizacji zadań wynikających   

 z wyższych stanów gotowości obronnej państwa;  

2) w pełnym lub ograniczonym zakresie, na plecenie Wójta Gminy Kodrąb lub innej  

bezpośrednio upoważnionej przez Wójta osoby, po otrzymaniu informacji lub sygnału  

o konieczności uruchomienia SD ze Starostwa Powiatowego w Radomsku; 

3) w celu realizacji zadań szkoleniowych.  

       2. Decyzja o zakończeniu działania SD wydaje organ/komórka/jednostka organizacyjna, 

która zleciła jego uruchomienie.  

§ 4. Za organizację, zabezpieczenie oraz sprawne funkcjonowanie SD w Gminie Kodrąb,  

czyni się odpowiedzialnego Sekretarza Gminy Kodrąb, w zakresie Stałego Dyżuru Wójta  

Gminy Kodrąb w Urzędzie Gminy w Kodrębie. 

 § 5. Szczegóły oraz zasady organizacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy Kodrąb określa  

„Instrukcja funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Kodrąb na czas zagrożenia  

bezpieczeństwa państwa i wojny”, która stanowi załącznik do przedmiotowego zarządzenia.  

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 20 sierpnia 2012  

roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta  

Gminy Kodrąb na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania  

realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa  

oraz Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie  

zmiany Zarządzenia Nr 46/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia,  

organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Kodrąb na potrzeby podwyższania  

gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających  

z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.  

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

                                                                      


