ZARZĄDZENIE NR 23/2021
WÓJTA GMINY BOROWIE
z dnia 24 marca 2021 rok
w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Wójta Gminy Borowie i zapasowego miejsca pracy
w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim
Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 z poz. 372) i § 11 ust. 1 pkt. 6 i ust. 3
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie przygotowania stanowiska
kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98 poz. 978) oraz Zarządzenia Nr 387 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 29 października 2020 roku w sprawie przygotowania stanowisk kierowania w
systemie bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim, zarządzam co następuje:
§1
1. W celu stworzenia warunków do sprawnego kierowania bezpieczeństwem na terenie gminy
tworzy się główne stanowisko kierowania w stałej siedzibie Urzędu Gminy w Borowiu oraz w
zapasowym miejscu pracy.
2. System kierowania przygotowuje się w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i
działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego w gminie, w tym:
1) Monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń
2) Zapobiegania powstawaniu zagrożeń, a także usuwania ich skutków
3) Kierowania realizacją zadań obronnych na terenie gminy.
§2
Stanowisko kierowania Wójta oraz stały dyżur Wójta Gminy Borowie wchodzą w skład systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim.
W systemie tym obowiązują następujące zasady:
- Wójt na terenie gminy kieruje realizacją zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego;
- Wójt podlega Staroście Garwolińskiemu;
- Wójt wydaje polecenia wiążące kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników
jednostek organizacyjnych, utworzonych przez gminę oraz kierowników jednostek organizacyjnych
przydzielonych czasowo wójtowi przez stosowne organy do ich dyspozycji, celem realizacji lub
wsparcia przy realizacji zadań obronnych, w także jednostkom organizacyjnym i organizacyjnym
społecznym mającym siedzibę na terenie gminy, wytypowanym przez wójta do wykonywania zadań
obronnych.
§3
1. Strukturę organizacyjną stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy opracować
zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Borowie na czas wojny.
2. Do przygotowania i prawidłowego funkcjonowania oraz przemieszczania stanowiska
kierowania Wójta Gminy przewidzieć powołanie następujących komórek:
a. Organ kierowania;
b. Punkt łączności;
c. Zespół zabezpieczenia socjalno-bytowego;
d. Punkt obsługi medycznej;

3. Stanowisko kierowania Wójta oraz zapasowe miejsce pracy po rozwinięciu funkcjonuje przez
całą dobę w systemie dwuzmianowym.
4. Stan osobowy stanowiska kierowania Wójta tworzą pracownicy Urzędu Gminy przewidziani
w etacie urzędu czasu wojny, przygotowani do wykonywania zadań związanych z
bezpieczeństwem narodowym.
5. Na rzecz głównego stanowiska kierowania funkcjonowania stały dyżur Wójta Gminy Borowie.
§4
Stanowisko kierowania Wójta i zapasowego miejsca pracy należy wyposażyć w:
a) Źródła energii elektrycznej;
b) Zapasowe (awaryjne ) oświetlenie;
c) Urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy urzędu i obiegu
informacji ( w tym system teleinformatyczny);
d) Urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do
pracy i odpoczynku;
e) Urządzenia systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz
skażeniach i zakażeniach;
f) Urządzenia do łączności zarządzania Wojewody Mazowieckiego oraz system
powiadamiania osób wyznaczonych do pracy na stanowisku kierowania Wójta;
g) Dokumentację stanowiska kierowania Wójta i zapasowego miejsca pracy opracowaną
zgodnie z wymogami zarządzenia Wojewody Mazowieckiego
§5
Zasady i tryb pracy w ramach funkcjonowania stanowiska kierowania określa regulamin
organizacyjny stanowiska kierowania w dotychczasowym miejscu pracy i zapasowym miejscu pracy.
§6
Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Sekretarz Gminy
§7
Dokumentację stanowiska Wójta w dotychczasowym miejscu pracy i zapasowym miejscu pracy
opracowuje Referent ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
§8
Zarządzenie wchodzi w życia z dniem podpisania
§9
Traci moc Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie
stanowiska kierowania Wójta Gminy Borowie i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania
bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim
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