
Zarządzenie Nr 0152-4/2007  

Wójta Gminy Opatów z dnia 26.03.2007r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Opatowie 

 

 

 Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1  

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Opatów stanowiącym załącznik do 

zarządzenia Nr 0152-26/2003 Wójta Gminy Opatów z dnia 09.09.2003r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Opatów wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. § 18 lit. J w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych 

otrzymuje brzmienie: 

 

"1. W zakresie obrony cywilnej: 

1) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej gminy oraz innych 

dokumentów dotyczących przygotowania i działania obrony cywilnej, nadzorowanie  

i koordynowanie wykonawstwa wyżej wymienionych dokumentów w zakładach  

i instytucjach na administrowanym terenie, 

2) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie 

przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie, 

3) prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej, szkoleń ludności w zakresie 

samoobrony oraz udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obronnego 

młodzieży, 

4) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania 

oraz systemu wykrywania skażeń jak również prowadzenie okresowych treningów 

sprawdzających jego funkcjonowanie, 



5) organizowanie i prowadzenie ewakuacji załóg zakładów pracy i ewakuacji ludności 

oraz akcji ratunkowych i udzielanie pomocy poszkodowanym, 

6) przygotowanie i realizacja zaciemnienia i wygaszenia oświetlenia we wsiach, 

zakładach pracy i środkach transportu, 

7) tworzenie, przygotowanie do działania formacji obrony cywilnej, 

8) koordynowanie prac związanych z opracowaniem planów ewakuacji przyjęcia 

ludności na terenie gminy z rejonów zagrożonych, 

9) realizacja przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków obrony cywilnej w 

akcjach ratunkowych w rejonie porażania ludzi, 

10) zapewnienie dostawy wody pitnej dla ludności, zakładów pracy, przemysłu 

spożywczego oraz wody do urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i celów 

przeciwpożarowych, 

11) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń 

specjalnych oraz obiektów na potrzeby kierowania obroną cywilną, 

12) współdziałanie w planowaniu potrzeb sił medyczno-sanitarnych dla potrzeb OC gminy 

oraz w zorganizowaniu zastępczych miejsc szpitalnych i warunków sanitarnych  

i środków farmaceutycznych, 

13) udział w pracach przygotowania pomocy społecznej na czas wojny, zorganizowaniu 

zastępczych domów opieki społecznej, 

14) zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, remontu  

i wymiany sprzętu OC i umundurowania. 

 

2. W zakresie poboru i rejestracji przedpoborowych: 

1) wzywanie poborowych do stawienia się do poboru, 

2) orzekanie o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad 

członkiem rodziny, 

3) nakładanie grzywny w celu przymuszenia albo zarządzenie przymusowego 

doprowadzenia przez Policję do poboru poborowego, który - bez uzasadnionej 

przyczyny - nie zgłosił się do poboru, 

4) przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych, 

5) nakładanie grzywny w celu przymuszenia albo zarządzenie przymusowego 

doprowadzenia przez Policję do urzędu gminy przedpoborowego, który - bez 

uzasadnionej przyczyny nie zgłosił się do rejestracji, 



6) uznanie poborowego, któremu dokonano karty powołania do odbycia zasadniczej 

służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na 

wyłącznych utrzymaniu członków rodziny, 

7) uznanie poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej 

służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego, 

8) ustalenie wypłacania świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy, którzy odbyli 

ćwiczenia wojskowe, 

9) wypłacanie należności i opłat, o których mowa w art. 131 ustawy o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzom uznanym za posiadających 

na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych,  

w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, 

10) realizacja czynności w zakresie wojskowego obowiązku meldunkowego 

wykonywanego przez osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej. 

 

3. W zakresie spraw obronnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 

wojny: 

1) realizacja przedsięwzięć w zakresie przygotowania gminy do funkcjonowania  

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 

2) zorganizowanie doręczania i doręczanie dokumentów powołania do czynnej służby 

wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w trybie akcji kurierskiej, 

3) rozplakatowanie obwieszczeń o powołaniu osób do czynnej służby wojskowej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

4) organizacja szkoleń w dziedzinie obronności, 

5) reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

6) przeprowadzenie czynności oraz współdziałanie z właściwymi organami wojskowymi 

w zakresie wykonywania powszechnego obowiązku obrony przez osoby podlegające 

temu obowiązkowi, 

7) realizacja przedsięwzięć związanych z podwyższeniem gotowości obrony państwa, 

8) gromadzenie i udostępnienie właściwym organom danych statystycznych w zakresie 

planowania obronnego, 

9) przekazanie na wniosek właściwego organu wojskowego nieruchomości na 

zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 



10) zawiadomienie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień o zatrudnieniu  

i zwolnieniu pracownika oraz jego kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku. 

 

4. Prowadzenie spraw świadczeń na rzecz obrony. 

 

5. Prowadzenie spraw ochrony informacji niejawnych należących  

do pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, a w szczególności: 

 

1) ochrony informacji niejawnych, 

2) ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, 

3) zapewnienie ochrony fizycznej urzędu, 

4) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych 

informacji, 

5) przeprowadzenie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentacji, 

6) opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji, 

7) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

 

6. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej poprzez: 

 

1) zapewnienie na terenie gminy zasobów  wody do gaszenia pożarów, 

2) zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków, pomieszczeń, wyposażenia, 

wyszkolenia i utrzymania gotowości bojowej jednostek oraz innych przedmiotów  

i materiałów związanych z ochroną przeciwpożarową, 

3) prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta gminnego straży 

pożarnych i innych spraw związanych z zapewnieniem obsługi jednostek straży, 

4) zapewnienie ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczych 

straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

5) zapewnienie okresowych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych 

czynnie biorących udział w akcjach ratunkowych, 

6) współpraca z Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, 

Związkami Ochotniczych Straży Pożarnych RP i innymi jednostkami na rzecz 

ochrony przeciwpożarowej." 

 



2. W § 20 ust 3 skreśla się słowa " i zarządu gminy". 

 

3. Zmienia się załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

określonego Zarządzeniem Wójta Gminy z dn. 09.09.2003r. Nr 0152-26/2003, 

który otrzymuje brzmienie ustalone zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy, 

kierownikom referatów, pracownikom samodzielnych stanowisk pracy i kierownikom 

gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.04.2007r. 

 

 

Wójt Gminy 

mgr inż. Bogdan Sośniak 

 


