
ZARZĄDZENIE NR 58/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania
Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 2 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1534 ze zm.), § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 
przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym  (Dz. U. Nr 98, poz. 978 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. 
Nr 219 poz. 2218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ciągłości i sprawnej realizacji zadań związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa 
narodowego w czasie pokoju, w razie wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia, w tym w razie wystąpienia 
działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny w stałej siedzibie Urzędu 
oraz w Zapasowym Miejscu Pracy, tworzy się Główne Stanowisko Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew, zwane dalej Głównym Stanowiskiem Kierowania „GSK”.  

§ 2. Na rzecz Głównego Stanowiska Kierowania funkcjonuje Stały Dyżur.

§ 3. Dla prawidłowego funkcjonowania Stanowiska Kierowania niezbędne warunki techniczne,  
materiałowe i logistyczne zapewnia Kierownik Wydziału Organizacyjnego w porozumieniu z Kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich.

§ 4. Za organizację ochrony GSK odpowiada Komendant Straży Miejskiej, który w uzgodnieniu 
z Komendantem Powiatowym Policji i Sekretarzem Miasta i Gminy opracowuje „Plan ochrony Głównego 
Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew”. 

§ 5. Zasady organizacji i funkcjonowania Stanowiska Kierowania Burmistrza, Plan przemieszczenia 
Urzędu na Zapasowe Miejsce Pracy oraz Plan Ochrony GSK stanowią niepublikowane kolejno Załączniki do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 6. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Stanowiska Kierowania Burmistrza oraz sprawdzaniem 
gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 51/V/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 czerwca 2008 r. 
w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Pleszewa w czasie pokoju w razie 
wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań 
terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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