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z ARZ{DZENTE NR OA,0050. I 50.201 9
BI]RN{ISTRZA MIASTA KOI,A
z clnia 11.09.2019 r.
w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burrnistrza Miasta KoIa w czasie pokoju w razie
wewngtrznego lub zewngtrznego zagroiLenia bezpieczerlshva narotlowego, w tym w razie
wyst4pienia eJziala'rt terrorystycznych lub innych szczeg6lnych ztlarzefi, a takirc w czasie wojny.

Na podstawie Rozporz4dzenia Rady Ministr6w z dnia 21 wrzeSnia 2004 r. w sprawie gotowoSci
obrorrnej patistu,a (Dz.ll. 22004 r. Nr 219 , poz.2218) oraz rozporzqdzenia Rady I\4inistr6w z dnia
27 k*vietnia 2004 r. rv sprawie przygotowania systenru lcierowania bezpieczeristwem narodowym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 978) zarz4dza sig co nastgpuje:

s1.
W czasie pokoju w razie wewngtrznego lub zewngtrznego zagroilenia bezpieczeristwa narodowego,
w tytn w razie wyst4pienia dzialafi terrorystycznych lub innych szczegblnych zdarueh, a takhe w
czasie wojny tworzy sig w Urzgdzie Miejskim w I(ole, gl6wne stanowisko kierowania w stalej
siedzibie orazw zapasowyln mie.jscu prac)/, narzecz kt6rych funkcjonuje staly dyzur.
$2.
Nadz6r nad organizacj4 i funkcjonowaniem gl6wnego stanowiska kierowania burmistrza oraz
sprawdzanie gotowodci do dzialania powierza sig Naczelnihowi Wydzialu Organizacyjno
Adrninistracyjnego.

$3.
OrganizacjE ochrony i obrony gl6wnego stanowiska kierowania burmistrza powierza siq
I(ierownikowi Stalego Dy2uru, kt6ry w uzgodnieniu z I(omendantem Powiatowym Policji
opracowuje ,,Plan ochrony i obrony gl6wnego stanowiska kierowania burrnistrza".
$4.

Naczelnik Wydzialu Organizacyjno - Adrninistracyjnego dla prawidlowego funkcjonowania gl6wrrego
stanowislca kierowania zapewnia niezbgdne potrzeby materialowe i logistyczne w porozumieniu z
Kierorvnikiem Stalego Dyzuru.

$s.
i funkcjonowania gl6wnego stanowiska kierowania burmistrza zawiera instrukcja
stanowi4ca zalqcznik do zarz4dzenia.
Zasady organizacji

$6.

Traci moc zarz4dzenie Nr OA.0050,36.2016 Burmistrza Miasta l(ola z dnia 10.03.2016 r, w sprawie
organizacji
stanowiska
kierowania
Burmistrza
Miasta
Kola
w czasie pokoju w razie wewugtrznego lub zewngtrznego zagro2enia bezpieczelistwa narodowego, w
tyn w razie wyst4pienia dzialari terrorystycznych lub innych szczegllrrych zdarzen, atakile w czasie
wojny.

$7.

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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