NR 44/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 11 marca 2021 roku
w sprawie
Stalego Dyzuru Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin na
potrzeby podwyzszania gotowosci obronnej panstwa oraz uruchamiania reaHzacji
obronnych wynikajl:lcych z wyzszych stanow gotowosci obronnc.j panstwa.
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d) opracowanie i uzgodnienie z organem nadrz~dnym dokumentacji zapewniaj'l-cej
funkcjonowanie SDBMGS;
e) organizowanie szkolen teoretycznych i praktycznych skladu osobowego SDBMGS
w ramach szkolenia obronnego.
2) w zakresie vvyposazenia i zapewnienia warunk6w do dzialania:
a) w stanie stalej gotowosci obronnej pal1stwa, wyznaczenie , przygotowanie i utrzymanie
wlasciwego stanu technicznego pomieszczel1 do pracy oraz pomieszczen socjalnych
na potrzeby SDBMGS;
b) wyposazenie wydzielonych pomieszczen w niezb~dne srodki f'l-CZnosci. srodki
informatyczne oraz srodki biurowe;
c) wyposazenie w zapasowe zr6dla energii elektrycznej ;
d) wyznaczenie dyzurnych srodk6w transportowych dla potrzeb SDBMGS;
e) zorganizowanie zaopatrywania w artykuly codziennego uzytku i napoje.

§ 3. Za

organizacj~,

oraz sprawne funkcjonowanie SDBMGS czyni
Sekretarza Miasta i Gminy.

si~

odpowiedzialnym

§ 4.1. SDBMGS moze bye uruchamiany w stanie stalej gotowosci obronnej panstwa,
w pelnym lub ograniczonym zakresie, na podstawie zarz'l-dzenia Burmistrza Miasta i Gminy,
w celach szkoleniowych i kontrolno - sprawdzaj'l-cych.
2. 0 uruchomieniu SDBMGS nalezy powiadomic wlasciwy organ nadrz~dny zgodnie
z zal'l-cznikiem nr 1 do zarz'l-dzenia.

§ 5. Inspektor ds. obronnosci i zarz'l-dzania kryzysowego opracuje

dokumentacj~

SDBMGS

i zapewni jego gotowosc do dzialania w tenninie do dnia 11 marca 2021 roku.

§ 6. Traci moc Zarz'l-dzenie Nr 50/2012 W6jta Gminy Sochocin z dnia 10 pazdziemika 2012
r. w sprawie utworzenia Stalego Dyzuru W6jta Gminy Sochocin na potrzeby podwyzszania

gotowosci obronnej pal1stwa oraz uruchamiania realizacji zadan obronnych wynikaj'l-cych
z wyzszych stan6w gotowosci obronnej pans twa.

§ 7. Zarz'l-dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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