
ZARZĄDZENIE Nr  18/2013 

Burmistrza Bornego Sulinowa  
z dnia 18 lutego 2013 r. 

 
w sprawie organizacji stałego dyŜuru 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z ust. 3 i ust. 4 pkt. 4 Wytycznych 
Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stałych dyŜurów, 
zarządzam, co następuje:   
 

 § 1. 1. Organizuje się stały dyŜur  Burmistrza Bornego Sulinowa, zwany dalej stałym 
dyŜurem, w następującym składzie: 
1) kierownik stałego dyŜuru (1 osoba) 
2) zastępca kierownika stałego dyŜuru ((1 osoba) 
3) dyŜurny stałego dyŜuru (3 osoby) 
4) pomocnik dyŜurnego stałego dyŜuru (3 osoby) 
5) kierowca – łącznik  (1 osoba) 
2. Na kierownika stałego dyŜuru wyznacza się Sekretarza Gminy Borne Sulinowo, a na jego 
zastępcę Inspektora ds. zarządzania kryzysowego. 
3. Skład obsady stałego dyŜuru moŜe być powiększony o elementy systemu wykrywania skaŜeń  
i alarmowania. 
 
   § 2. Uruchomienie stałego dyŜuru i pełnienie dyŜurów naleŜy prowadzić zgodnie  
z „Instrukcją działania stałego dyŜuru Burmistrza Bornego Sulinowa” 
 
  § 3.1. Nadzór nad organizacją, funkcjonowaniem i przygotowaniem do działania obsady 
stałego dyŜuru powierza się  Inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego. 
2. Zobowiązuje się Sekretarza Gminy Borne Sulinowo do zapewnienia sprzętu i materiałów 
biurowych, miejsca pracy i odpoczynku oraz wyŜywienia obsady stałego dyŜuru. 
3. Zobowiązuje się Komendanta StraŜy Miejskiej Bornego Sulinowa do zapewnienia środka 
transportowego wraz z kierowcą. 
4. Zobowiązuje się Inspektora ds. zarządzania kryzysowego do zapewnienia ruchomych 
technicznych środków łączności i alarmowania. 
 
   § 4. Kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk zobowiązuje się  
do realizacji zadań wynikających z niniejszego zarządzenia. 
  
        § 5. Traci moc Zarządzenie Nr 73/07 Burmistrza Gminy Borne Sulinowo  
z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji stałego dyŜuru. 
 
        § 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego 
         
             § 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

 


