Zarz^dzenie Nr 66/10
Starosty Slawieriskiego
z dnia 14 wrzesnia 2010 r.
w sprawie organizacji stalego dyzuru starosty
na czas zewnftrznego zagrozenia bezpieczeristwa panstwa i wojny
Na podstawie art. 6 ust 2, pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi^zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z pozn. zm.), oraz
rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w sprawie gotowosci obronnej panstwa
(Dz. U. Nr 219, poz. 2218) zarz^dza si$ co nastepuje:
§ 1. Dla zapewnienia operatywnego kierowania caloksztaltem realizewanych zadan w czasie
podwyzszenia stanow gotowosci obronnej panstwa oraz w czasie zewnetrznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i wojny w Starostwie Powiatowym w Slawnie ustala sie staly dyzur
Starosty Slawienskiego, zwany dalej stalym dyzurem.
§ 2. Do skladu stalego dyzuru wyznaczam:
1. Kierownik stalego dyzuru - Pani Ewelina Klejbs,
2. Dyzurny 1 zmiany - Pan Andrzej Jozefowicz,
3. Pomocnik dyzurnego - Pan Marek Jozwiak,
4. Dyzurny 2 zmiany - Pan Wilhelm Jankowski,
5. Pomocnik dyzurnego - Pan Mariusz Gradzinski,
6. Dyzurny 3 zmiany - Pan Waldemar Knapinski,
7. Pomocnik dyzurnego - Pan Michal Jozefowicz.
§ 3. Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stalego dyzuru starosty okresla instrukcja
stanowi^ca zal^cznik do niniejszego zarz^dzenia.
§ 4. Nadzor nad organizacj^ i funkcjonowaniem stalego dyzuru, oraz sprawowanie gotowosci
do dzialania powierza si$ Naczelnikowi Wydzialu Spraw Obywatelskich
Spolecznych
i Zdrowia, Panu Edmundowi Burzynskiemu.
§ 5. Zobowiazuje si^ Naczelnika Wydzialu Organizacyjno - Prawnego powiatu do zabezpieczenia
na czas trwania dyzuru:
I/ technicznych srodkow l^cznosci,
21 niezbednych srodkow transportowych z kierowcami,
3/ sprzetu i materialow biurowych,
4/ miejsca odpoczynku i wyzywienia obsady stalego dyzuru.
§ 6. Traci moc Zarzadzenie Nr 43/07 z dnia 24 pazdziernika 2007 r. zmienione Zarzadzeniem
Nr 56/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji stalego dyzuru na czas
zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i wojny.
§ 7. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

