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Zarządzenie Nr 3/2019

Wójta Gminy Nowy Duninów
z dnia 08 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego 
Urzędowi Gminy w Nowym Duninowie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500 ) zarządza się, co następuje:

§1.  W załączniku do zarządzenia Nr 19/2017 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 
31  marca  2017  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  organizacyjnego  Urzędowi  Gminy  w 
Nowym Duninowie zmienionego zarządzeniem Nr 48/2018 Wójta Gminy Nowy Duninów z 
dnia  20  czerwca  2018  r.  zmieniającym  zarządzenie  w  sprawie  nadania  Regulaminu 
organizacyjnego  Urzędowi  Gminy  w  Nowym  Duninowie,  wprowadza  się  następujące 
zmiany:

1) w § 15:

a) w pkt 1 po lit. j dodaje się lit. k w brzmieniu:

                  „k) Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.”,

              b) uchyla się pkt 6.

2) w § 18 dodaje się pkt 31-54 w brzmieniu: 

„31)    opracowywanie  i  aktualizacja  planu operacyjnego funkcjonowania  gminy w 
warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
oraz stosownych programów obronnych;

32) planowanie  i  koordynowanie  przedsięwzięć  związanych  z  przygotowaniem 
stanowiska kierowania  wójta  zapewniającego realizację  zadań obronnych w 
wyższych stanach gotowości obronnej państwa;

33) opracowywanie projektu  regulaminu organizacyjnego urzędu na czas  wojny 
oraz projektu zarządzenia wójta wprowadzającego w/w regulamin w życie;

34) opracowywanie  oraz  realizacja  planów  i  programów  szkoleń  obronnych 
referatów  organizacyjnych urzędu, samodzielnych stanowisk oraz gminnych 
formacji obrony cywilnej;

35) wykonywanie  prac  planistycznych  związanych  z  przygotowaniem jednostek 
służby zdrowia z terenu gminy na potrzeby obronne państwa;

36) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru oraz organizowanie 
szkoleń w tym zakresie;

37) planowanie  i  realizowanie  czynności  kontrolno-rozliczeniowych  z  realizacji 
zadań obronnych;

38) opracowywanie,  aktualizowanie  i  realizowanie  planów  obrony  cywilnej, 
planów działania;



39) nadzór  nad  przygotowaniem  i  realizacją  przedsięwzięć  w  zakresie  obrony 
cywilnej  przez  instytucje,  podmioty  gospodarcze  i  inne  jednostki 
organizacyjne;

40) przygotowywanie i zapewnianie działania elementów systemu wykrywania i 
alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;

41) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania 
masowego  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  oraz  niesienie  pomocy 
poszkodowanym;

42) zapewnienie  dostaw  wody  pitnej  dla  ludności  i  wyznaczonych  zakładów 
przemysłu  spożywczego oraz  wody dla  urządzeń specjalnych  do  likwidacji 
skażeń i do celów przeciwpożarowych;

43) planowanie,  organizowanie  i  koordynowanie  szkoleń  oraz  ćwiczeń  obrony 
cywilnej;

44) organizowanie  i  realizowanie  zadań  z  zakresu  ochrony  infrastruktury 
krytycznej, dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

45) prowadzenie magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego;

46) opracowywanie  i  systematyczna  aktualizacja  gminnego  planu  zarządzania 
kryzysowego oraz    planów powiązanych;

47) organizacja szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

48) zapobieganie,  przeciwdziałanie  i  usuwanie  skutków  zdarzeń  o  charakterze 
terrorystycznym;

49) współpracowanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 
publicznej;

50) współpracowanie  z  Państwową Strażą  Pożarną,  Ochotnicza  Strażą  Pożarną, 
Policją oraz innymi służbami w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych oraz 
likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

51) wykonywanie  zadań z  zakresu  obrony cywilnej  i  zarządzania  kryzysowego 
wynikających  z  Zarządzenia  Wójta  Gminy  Nowy  Duninów  w  sprawie 
powołania  Gminnego  Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  oraz  utworzenia 
Gminnego Punktu Kontaktowego;

52) realizowanie zadań własnych gminy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 
dotyczących w  szczególności:

a) planu ochrony przed powodzią,

b) pogotowania i alarmu przeciwpowodziowego;

53) współdziałanie  z  jednostkami  OSP funkcjonującym  na  obszarze  gminy  w 
zakresie realizacji przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej;

54)    udzielania pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze gminy, w 
tym:



a)    prowadzenie dokumentacji związanej z uczestnictwem OSP w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych oraz akceptacja pod względem merytorycznym list 
do  wypłaty  ekwiwalentów  za  udział  w  działaniach  ratowniczych  lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę,

b)  kontrola  i  ewidencja  badań  lekarskich  członków  jednostek 
operacyjno-technicznych OSP,

c)   ubezpieczenie  ochotniczych  straży pożarnych i  młodzieżowych drużyn 
pożarniczych,

d)   ubezpieczenie  pojazdów pożarniczych  i  sprzętu  silnikowego (OC,  AC, 
NW) w jednostkach OSP,

e)    rozliczanie zużycia paliw pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego w 
jednostkach OSP.”;

3)        załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

   §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowy Duninów.

  §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


