
ZARZĄDZENIE NR OR.120.31.2012 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia  7 maja 2012 r. 

w sprawie: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym 

         w Gminie Biała 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.      

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz., 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, 

poz.1055,  Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, 

poz.128, Nr 181, poz.1357, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 218, z 2008r. 

Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 i z 2010r.     

Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011, Nr 21, poz. 113, Nr 117,      

poz. 659 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i § 11 ust.1 pkt.6 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2004r. Nr.98 poz.978) oraz zarządzenia  nr  15/09  

Wojewody  Opolskiego z dnia 20.02.2009 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim zarządzam, co następuje: 

 

 § 1 

Zarządzenie określa: 

1) Strukturę organizacyjną systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Biała           

   zwanego dalej „systemem kierowania”; 

2) Formę i zasady sporządzania dokumentów związanych z organizacją i funkcjonowaniem 

głównego stanowiska kierowania. 

§ 2 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem należy stosować przepisy rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie przygotowania systemu kierowania 

bezpieczeństwem narodowym (Dz.U.Nr.98,poz.978). 

§ 3 

Organizację systemu kierowania określa „Schemat blokowy organizacji systemu kierowania         

bezpieczeństwem narodowym w Gminie Biała” stanowiący zał. nr 1 do zarządzenia. 

§ 4 

1. Przygotowanie stanowiska kierowania Burmistrza Białej obejmuje:  

         1)  Wykonanie i zatwierdzenie przez Burmistrza Białej: 

a) koncepcji przygotowania głównego stanowiska kierowania stanowiącego 

załącznik nr 2 do zarządzenia 

http://2004r.nr.98/


b) wykazu obsady stanowisk organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem 

narodowym w Gminie Biała stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia,       

  c)   regulaminu organizacyjnego głównego stanowiska kierowania stanowiącego załącznik    

                  nr 3 do zarządzenia. 

         2) Wydzielenie odpowiedniej ilości sprzętu łączności i informatyki do zapewnienia 

ciągłej i niezakłóconej pracy;  

         3)  Wydzielenie odpowiedniej ilości pomieszczeń ,sprzętu kwaterunkowego,     

            biurowego  oraz logistyki;  

         4)  Wyposażenia w urządzenia techniczne zapewniające  autonomiczność stanowiska    

              kierowania;  

5)  Przeprowadzenie szkoleń pracowników wyznaczonych do pełnienia obowiązków w  

   ramach stanowiska kierowania. 

 2.   W celu zapewnienia realizacji zadań operacyjnych  wymagających współdziałania z  

        organami administracji publicznej należy wykorzystać stosowne porozumienia z: 

            a) kierownikami gminnych i powiatowych jednostek administracji zespolonej i 

 niezespolonej;  

   b) operatorami telekomunikacyjnymi; 

c) lokalnymi środkami masowego przekazu, 

d) stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi realizującymi statutowe zadania   

        związane z działalnością w obszarze wspierania obronności i pomocy humanitarnej; 

§ 5 

Na kierowników poszczególnych zespołów, sekcji, stanowisk grup zabezpieczenia, obsady węzła 

łączności oraz systemu stałych dyżurów wyszczególnionych w „Schemacie blokowym organizacji 

systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Biała” wyznaczam osoby pełniące 

kierownicze i urzędnicze stanowiska w Urzędzie Miejskim w Białej zgodnie z „Wykazem obsady 

stanowisk” stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia.  

§ 6 

Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu Urzędu 

Miejskiego w Białej. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Burmistrz Białej 

       Arnold Hindera 


