
 

ZARZĄDZENIE  Nr 4 /2016 
Wójta Gminy 

z dnia  8 marca 2016 roku 
                                                                                                         
 

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  Łubnice 
na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 
 
 
     Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym(t.j.Dz.U.z 2015 r .poz.1515 ze zmianami), § 15 st. 2 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania  
bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. z 2004 r.Nr 98 poz. 978 ) oraz obowiązującego 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnicach stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia Nr 30/2015 Wójta Gminy Łubnice z dnia 15 czerwca 2015 roku oraz 
Zarządzenia  Nr 60/15 Wójta Gminy Łubnice z dnia 24 listopada 2015 r w sprawie zmiany  
Zarządzenia Nr 30/15  Wójta Gminy Łubnice z dnia 15 czerwca 2015 r w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łubnice zarządza się co 
następuje :                           
 

§ 1. 
 
               Ustala  się regulamin Urzędu Gminy w Łubnicach na okres zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny będącego uzupełnieniem 
organizacyjnego Regulaminu Urzędu Gminy w Łubnicach i stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia 
 

§ 2. 
 
        Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz kierownikom 
referatów i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy. 
 

 
§ 3 

 
Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do utrzymania  go w stałej aktualności 
 
 

§ 4. 
 
Traci moc zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie 
regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łubnice na czas wojny 
 
 

§ 5. 
 
Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
                 Załącznik do zarządzenia Nr  4 /2016 

                                                                                                                             Wójta Gminy Łubnice                                                                                                                                                                                                    
dnia  8 marca 2016 r. 

 URZĄD GMINY ŁUBNICE 

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarzadzania Kryzysowego  
 

 

  Zatwierdzam 
  Wójt Gminy Łubnice 
         
 

…...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 
 

URZĘDU GMINY W ŁUBNICACH 
NA OKRES ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 

PAŃSTWA I WOJNY 
 

/ UZUPEŁNIENIE DO OBOWIĄZUJĄCEGO REGULAMINU / 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

ŁUBNICE             Marzec      2016 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

                                                                      

§ 1 
 

1.Niniejszy regulamin określa i precyzuje zadania Urzędu Gminy w Łubnicach 
realizowane w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 
2.Niniejszy regulamin nie narusza postanowień obowiązującego regulaminu Urzędu Gminy 
jest natomiast jego rozwinięciem i uzupełnieniem o zadania realizowane w okresie 
podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny ,wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa i opracowanych dokumentów obronnych. 

 
ROZDZIAŁ II 

ZAKRES DZIAŁANIA  URZĘDU 
 

§ 2 
 

Zadaniem Urzędu Gminy w Łubnicach, zwanego dalej Urzędem ,jest zapewnienie , 
na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ,warunków realizacji 
zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności powierzonych Wójtowi Gminy ,jako organowi 
administracji samorządowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  i decyzjami 
nadrzędnych organów władzy z uwzględnieniem postanowień zawartych w  obowiązującym  
regulaminie  Urzędu .  
 

§ 3 
 

W wypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego ,urząd działa na zasadach określonych                    
w ustawie  z dnia 21 czerwca  2002r o stanie wyjątkowym  Dz.U.z 2002r Nr.113 ,z póź 985                 
i przepisów wykonywanych  na  jej podstawie . 

§ 4 
 

 
W wypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego ,urząd działa na zasadach określonych                      
w ustawie z dnia  29 sierpnia  2002 r o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego 
Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej   /Dz.U, z 2002r Nr.156 ,z póź. zmianami/ i przepisów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 
 

Rozdział III 
ORGANIZACJA URZĘDU 

 

 § 5 
1.Urząd działa w strukturze organizacyjnej oraz zachowuje oznakowanie referatów                              
i samodzielnych stanowisk pracy ustalone w § 9 obowiązującego regulaminu . 
 
2. Dopuszcza się dokonywanie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej referatów, 
poprzez czasowe przemieszczenie określonych pracowników celem wzmocnienia innych 



komórek organizacyjnych wykonujących główne zadania w zakresie obronności                                 
i bezpieczeństwa, na wniosek  kierownika referatu. 
 
3.Kierownicy referatów, i samodzielnych stanowisk stosownie do zachodzących zmian                  
w strukturze organizacyjnej, dokonują odpowiedniego podziału zadań między podległych 
pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w zakresie spraw 
obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 

 

§ 6 
 
Urząd działa w oparciu o zasady ustalone w Rozdziale IV obowiązującego regulaminu, przy 
uwzględnieniu przepisów prawa obowiązujących  w warunkach zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny . 
 
 

ROZDZIAŁ V 
ZAKRES  DZIAŁANIA KIEROWNIKA URZĘDU, KIEROWNICTWA 
POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW ORAZ RADCY PRAWNEGO 

 
§ 7 

 
1.Pracą urzędu kieruje osobiście Wójt Gminy  ,przy pomocy Sekretarza , Skarbnika, 
Kierowników Referatu, Radcy Prawnego  zapewniając warunki sprawnej realizacji zadań 
wynikających z obowiązującego Regulaminu. 
 
2.Wójt kierując pracą urzędu realizuje zadania wyszczególnione w § 22 obowiązującego  
Regulaminu, a ponadto zapewnia warunki do sprawnej realizacji zadań z zakresu spraw 
obronnych , gospodarczo- obronnych i obrony cywilnej ( własnych i zleconych,                              
w szczególności : 
                         1/ kieruje osiąganiem ( wygaszaniem) wyższych stanów gotowości obronnej         
                              na obszarze gminy; 
                         2/ organizuje wykonanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony   
                             przez Urząd oraz podległe jednostki organizacyjne ; 
                         3/ utrzymuje ciągłe współdziałanie z organami administracji w zakresie  
                             wykonywania zadań na rzecz Sił Zbrojnych , w tym szczególnie z  
                             Wojskową Komendą Uzupełnień w Sandomierzu i Świętokrzyskim  
                             Urzędem Wojewódzkim w Kielcach – Wydziałem Bezpieczeństwa                        
                             i Zarządzania Kryzysowego . 
 
i samodzielnych stanowisk pracy oraz zespołów funkcjonalnych  ,a także zasady  i tryb 
podejmowania decyzji w zakresie realizacji zadań obronnych odbywa się zgodnie                  
z ustaleniami zawartymi  w Instrukcji Stanowiska Kierowania  Wójta Gminy Łub 

 
 

§ 8 

Sekretarz Gminy   wykonuje swoje czynności stosownie do ustalonego zakresu działania 



ujętego w obowiązującym regulaminie § 23 a ponadto : 

Zapewnia funkcjonowanie Urzędu w czasie osiągania wyższych  stanów gotowości obronnej 

§ 9 

Skarbnik Gminy  wykonuje swoje czynności stosownie  do ustalonego  zakresu działania 
ujętego w obowiązującym regulaminie § 24 a ponadto do jego właściwości należy : 

 

1) dokonuje podziału limitu na poszczególne rodzaje zadań obronnych i obrony cywilnej 
w uzgodnieniu z Wójtem. 

2) Prowadzenie urządzeń  księgowych oraz materiałów niezbędnych do zachowania 
ciągłości działalności finansowej w czasie wojny . 

 §10 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wykonuje swoje czynności stosownie do ustalonego 
zakresu działania ujętego w obowiązującym regulaminie  § 25 a ponadto do jego właściwości 
należy : 

 10 przygotowanie USC do działania zgodnie z przepisami obowiązującymi w czasie wojny . 

 

 

§ 11 
 
Radca Prawny realizuje zadania zawarte w obowiązującym regulaminie organizacyjnym            
§ 26 a ponadto do jego właściwości należy : 

 
1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych wójta 

dotyczących spraw obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,                                 
z uwzględnianiem przepisów prawa okresu kryzysu i wojny; 

 

2)  udzielanie pomocy w obsłudze prawnej referatom i samodzielnym stanowiskom pracy 
urzędu wykonującym zadania w dziedzinie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony 
cywilnej, a także opiniowanie pod względem formalno-prawnym aktów normatywnych 
dotyczących tej problematyki; 

 

3)   nadzorowanie przedsięwzięć i zapewnienie osiągnięcia pełnej gotowości do stosowania 
przepisów aktów prawnych, które będą stosowane w związku z wprowadzeniem stanu 
wyjątkowego lub wojennego na obszarze województwa; 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI I SAMODZIELNYMI 
STANOWISKAMI  

§ 12 

 Do zadań wspólnych referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy realizacja zadań    

    wyszczególnionych w obowiązującym regulaminie § 27 a ponadto: 

 



   1/ opracowywanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów Wójta ,w części   
właściwego dla referatu ,określonej formy  i zasady realizacji zadań obronnych ,   
kryzysowego  i obrony cywilnej 

   2/ współdziałanie  w: 

     a/  opracowywaniu i aktualizacji  dokumentacji obronnej a w szczególności Planu 
Funkcjonowania Operacyjnego „Funkcjonowania  Gminy na okres zewnętrznego zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny, Planu Obrony Cywilnej Gminy, oraz innych dokumentów 
obronnych a  w części właściwej dla referatu. 

   b/ opracowaniu i utrzymaniu w stałej aktualności regulaminu organizacyjnego urzędu na 
czas wojny w części dotyczącej referatu  i samodzielnego stanowiska oraz kart realizacji 
zadań operacyjnych przewidywanych do realizacji w procesie podwyższenia  gotowości 
obronnej państwa i w czasie wojny . 

  

 3/ podejmowanie określonych przedsięwzięć w zakresie przygotowania warunków do 
funkcjonowania w czasie kryzysu i wojny na stanowiskach kierowania-stosownie do 
odrębnych ustaleń Wójta; 

 
 4/  opracowanie i aktualizacja baz danych właściwych dla referatu ,gromadzenie ,- 
  przetwarzanie i analizowanie tych informacji na potrzeby zabezpieczenia  
  procesu ,kierowania  obroną gminy : 
 
  5/  realizowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i zapewnieniem udzielania  
  wszechstronnego wsparcia i pomocy jednostkom Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych     
  wykonujących zadania na obszarze gminy oraz sprawowanie  nadzoru nad realizacją tych   
  zadań przez podległe jednostki organizacyjne. 
          
  6/ realizowanie przedsięwzięć związanych z odtwarzaniem struktur organizacyjnych baz 
danych i podstawowych dokumentów w wypadku poniesienia strat w ludziach i wyposażeniu. 
 
  7/ organizowanie ,prowadzenie i udział w szkoleniu obronnym zgrywając                                       
  i przygotowującym  stany osobowe do realizacji zadań obronnych w składzie  
  określonych grup i zespołów funkcjonalnych na stanowiskach kierowania 
          

 

 8/ opracowywanie prognoz dalszego rozwoju sytuacji ,formułowanie ocen oraz 
  przedstawienie wniosków na potrzeby decyzyjne Wójta. 
 
 
 9/ realizacja zadań związanych z przygotowaniem ochrony i obrony ludności ,dóbr   
 kultury oraz z zapewnieniem przestrzegania porządku publicznego, bezpieczeństwa  
 wewnętrznego i poszanowania prawa  
 
          

 10/ realizowanie zadań związanych z ochroną życia i zdrowia ludności oraz   
 zapewnieniem warunków jej przetrwania w warunkach kryzysu i wojny w sytuacjach  
 możliwych skażeń lub ograniczonego użycia broni masowego rażenia. 
 
    11/ współdziałanie w realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy   humanitarnej   
    dla ludności poszkodowanej w wyniku prowadzonych działań wojennych.  

 
 



 
§ 13 

 
  Referat Organizacyjny działa w strukturze i realizuje zakres zadań wyszczególniony                   
w § 28 obowiązującego regulaminu a ponadto : 
 
Realizuje ustalenia zawarte w obowiązującym regulaminie organizacyjnym a ponadto do jego 
właściwości należy : 
1/organizowanie i prowadzenie, we współdziałaniu z lokalnymi mediami, działalności 
informacyjno-propagandowej mającej na celu : 
- kształtowanie patriotycznej postawy i integrowanie ludności gminy wokół realizowanych    
  zadań obronnych ; 
-przeciwdziałanie negatywnemu oddziaływaniu propagandowemu przeciwnika na ludność  
  gminy oraz jego dywersji polityczno-społecznej 
- przeciwdziałanie nastrojom niepewności i żywiołowości 
- rozpowszechnianie postanowień, zarządzeń, komunikatów i decyzji Wójta oraz  
  niezbędnych organów kierowania  
 
2/organizowanie i koordynowanie wykonania zadań obronnych w komórkach 
organizacyjnych urzędu i podległych jednostkach organizacyjnych oraz współudział w 
opracowywaniu i uaktualnianiu regulaminu organizacyjnego urzędu i etaty na czas wojny,                
a także zakresów zadań w dziedzinie obronności pracowników urzędu. 

 
3/ zarządzenie wprowadzenia w życie regulaminów organizacyjnych i etatów przewidzianych 
na czas wojny  

 
4/ zapewnienie warunków funkcjonowania urzędu gminy w DMP, w okresie zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym jego ochrony, 

 
5/ zabezpieczenie środków łączności i środków poligraficznych przed niewłaściwym 
wykorzystaniem, 
 
6/ koordynowanie i konsolidowanie wysiłków oraz współdziałania wszystkich organów, 
instytucji, organizacji, związków i stowarzyszeń działających na obszarze gminy w zakresie 
realizacji zadań obronnych . 
 
 7/ koordynowanie działań odpowiednich organów w zapewnieniu ładu i porządku 
publicznego i bezpieczeństwa powszechnego na obszarze gminy, w tym w zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej i pospolitej oraz działalności prewencyjnej przeciwko aktom 
terroryzmu . 
 
8/ przygotowanie we współpracy ze stanowiskiem ds. organizacyjnych, projektów, planów 
posiedzeń Rady Gminy dotyczących tematyki obronnej i przedstawianie ich na posiedzeniu 
Rady, 

9/współdziałanie w realizacji przedsięwzięć mających na celu zabezpieczenie ludności  

i zwierząt hodowlanych w wodę pitną 

10. współdziałanie w przygotowaniu , modernizacji, budowie  budowli ochronnych             

i ukryć dla ludności . 

  

 

 
 



 
 

 
§ 14 

 
Referat Finansowo -Podatkowy działa w strukturze i realizuje zakres zadań 
wyszczególniony w § 29 obowiązującego regulaminu , a ponadto do jego właściwości należy:  

 

1)  wprowadzenie zmian w działalności finansowej, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
czasie kryzysu i wojny, a w tym weryfikacja budżetu gminy oraz podległych jednostek 
organizacyjnych w kierunku zaniechania przedsięwzięć, których kontynuowanie stało się 
niecelowe i przeznaczenie zwolnionych środków finansowych na realizację zadań obronnych; 

 
2) zapewnienie środków finansowych na zaopatrzenie materiałowo-techniczne dla celów 
administracyjnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny oraz 
zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych na stanowiska kierowania, 
zgodnie z  zapotrzebowaniem  poszczególnych referatów; 

 
 

3) zapewnienie przygotowania urządzeń księgowych oraz innych materiałów i danych   cyfrowych 
niezbędnych do zachowania ciągłości pracy podczas podwyższania gotowości obronnej 
państwa i w czasie wojny.   
 
 4 )kontrola gospodarki finansowej w zakresie  wydatków obronnych , obrony cywilnej    
 objętych budżetem gminy oraz rozliczanie funduszu zadań wyodrębnionych . 

 
5/ sprawowanie nadzoru w zakresie naliczania należności finansowych związanych z realizacją 
świadczeń osobistych i rzeczowych zapewniających funkcjonowanie Urzędu w czasie 
podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny  

 
§ 15 

Referat Spraw Obywatelskich –Urzędu Stanu Cywilnego działa w strukturze i realizuje 
zakres zadań  wyszczególniony w § 30 obowiązującego regulaminu, a ponadto do jego 
właściwości należy : 
  

1/wdrożenie aktów prawnych obowiązujących w okresie kryzysu i wojny w zakresie rejestracji 

stanu cywilnego oraz prowadzenie i aktualizacja baz danych dotyczących ewidencji ludności, a 
szczególnie danych dotyczących ilości i rejonów rozmieszczenia mniejszości narodowych              
i religijnych oraz możliwości ich oddziaływania na mieszkańców gminy. 

 

2/wdrożenie aktów prawnych obowiązujących w okresie kryzysu i wojny w zakresie ewidencji 
ludności oraz wydawania dokumentów tożsamości; 
  
3/ wprowadzenie uproszczonych zasad rejestracji stanu cywilnego wynikających                           
z  przepisów szczególnych obowiązujących w czasie podwyższania gotowości obronnej   
państwa i w czasie wojny , 
 
4/ przygotowanie urzędu stanu cywilnego do działania zgodnie z przepisami   
obowiązującymi w czasie wojny , 
 
5/ odnotowanie w kartach osobowych mieszkańców lub ewidencji osób  zameldowanych na                                                                                                                                                                                                                                 
pobyt danych dot. stosunku do obowiązku wojennego. 
 



 6/ przesyłanie do WKU zawiadomień meldunkowych osób podlegających obowiązkowi  
 wojskowemu . 

 
§ 16 

 

 Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Rolnej  
działa w strukturze i realizuje zakres zadań wyszczególniony w § 31 obowiązującego 
regulaminu a ponadto : 

1/ opracowanie, we współdziałaniu z organizacjami handlowymi , zasad funkcjonowania sieci 
sklepów i placówek żywienia zbiorowego, w wypadku wprowadzenia reglamentacji 
produktów żywnościowych przeznaczonych na zaopatrzenie  ludności w czasie  
podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny . 
 
2/ koordynowanie przedsięwzięć przygotowujących gospodarkę rolno-hodowlaną, bazę 
techniczną skupu i przetwórstwa rolno-spożywczego do działania w warunkach 
wprowadzenia dostaw obowiązkowych i reglamentowanych form zaopatrzenia w 
podstawowe artykuły spożywcze; 
 
3/ koordynowanie dostaw na zaspokojenie podstawowych potrzeb socjalno-bytowych 
ludności  w zakresie artykułów przetwórstwa rolno- spożywczego, na zasadach i według 
norm zaopatrzenia obowiązujących w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa             
i w czasie wojny ; 
 
4/ współdziałanie w organizowaniu ochrony płodów rolnych ,zwierząt gospodarskich i pasz 
przed skażeniami  
 

5/ podejmowanie działań mających na celu zapewnienie wody pitnej dla potrzeb  produkcji 

roślinnej i zwierzęcej oraz działań zmierzających do zapewnienia w czasie    wojny dostaw 
wody dla potrzeb , likwidacji skażeń i dla celów przeciwpożarowych  

 
6/ współudział w przygotowaniu specjalistycznych formacji OC do rozwijania punktów 
weterynaryjnych i ich  obsługi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach 
 § 17 
 
Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds .Inwestycji i Infrastruktury, Ochrony 
Środowiska i Polityki Przestrzennej  działa w strukturze i realizuje zakres zadań 
wyszczególniony w § 32 obowiązującego regulaminu a ponadto do jego właściwości należy:  
  
 1/ prowadzenie mapy  prognoz i zniszczeń infrastruktury dla potrzeb obronności ; 
 
 2/ dokonywanie analiz potencjalnych zagrożeń, których źródłem  mogą być obiekty 
budowlane, przeciwdziałanie tym zagrożeniom oraz prowadzenie działań profilaktycznych            
w tym zakresie, a także dokonywanie ocen zniszczeń obiektów budowlanych i możliwości ich 
odbudowy, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budowlanych infrastruktury krytycznej; 
 
3/ uwzględnienie wymogów obronnych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego oraz integrowanie wniosków obronnych z gospodarczymi w treści 
sporządzanych planów i nadawanie projektowanym rozwiązaniom walorów budowlanych  

 
4/ współudział w organizowaniu sił i środków niezbędnych do likwidacji skutków katastrof 
budowlanych 

 



5/ podjąć działania mające na celu zapewnienie dostaw energii elektrycznej , gazu, ciepła            
i wody dla zbiorowych i indywidualnych odbiorców , oraz opracowanie planu dostaw opału                   
i wyznaczenie awaryjnych składowisk węgla , 
 
6//opracowywanie i aktualizowanie planów zapewniających funkcjonowanie ujęć i sieci oraz 
współudział w przygotowaniu awaryjnych ujęć wody na czas wojny a także ich ochrony przed 
skażeniami i zakażeniami , 

 
7/ koordynowanie działań w zakresie wdrożenia przepisów o szczególnym trybie najmu lokali 
oraz zakwaterowania rozśrodkowanej i ewakuowanej ludności ,wprowadzonych przepisami 
obowiązującymi w czasie kryzysu i w czasie wojny ; 
 
8/ opiniowanie i uzgadnianie z właściwymi służbami oraz wyznaczenie miejsc na lokalizację  
cmentarzysk i mogił w przypadku masowych  zgonów, strat i epidemii oraz miejsc utylizacji  
odpadów w przypadku katastrof przemysłowych . 

                                                                                         
 9/  sprawowanie nadzoru nad ochroną obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 
energetycznych, ciepłowniczych i wodnokanalizacyjnych 
 
10/ współudział w planowaniu i organizacji zaciemnienia i wygaszania oświetlenia na terenie  
gminy 
                                                                                                                                                       
11/ uwzględnienie wymogów obronnych w planach rozbudowy i modernizacji    
  infrastruktury komunikacyjnej , 

 
12/dokonywanie oceny dróg i infrastruktury komunikacyjnej oraz proponowanie   rozwiązań 
komunikacyjnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w razie katastrof i 
klęsk żywiołowych, a także współudział w zabezpieczeniu  materiałowo- technicznym akcji 
ratunkowych oraz ewakuacji ludności na obszarze  gminy . 

 
13/ współudział w planowaniu wykorzystania transportu do rozśrodkowania i ewakuacji   
 ludności oraz do prowadzenia akcji ratunkowych i niesienia pomocy  
 poszkodowanym, a także na potrzeby przewozu materiałów niezbędnych do   
 przygotowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych  

 
14/  współdziałanie z właściwymi Rejonami Dróg Publicznych i organami  
 administracji specjalnej w zapewnieniu technicznej osłony przegrupowania wojsk  
 i zarządzaniu ruchem na drogach publicznych na obszarze gminy, 
 

 
§ 18 

 
 
Wieloosobowe Samodzielne Stanowisko ds.Oświaty działa w strukturze i realizuje zakres 
zadań wyszczególniony w § 33 obowiązującego Regulaminu a ponadto do jego właściwości 
należy : 
   
1/ opracowanie i uaktualnienie , stosownie do przyjętych zadań w dziedzinie oświaty i 
wychowania w czasie wojny projektów sieci szkół na obszarze gminy  

2/ planowanie i przygotowanie na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny systemu 
rozszerzonej opieki nad dziećmi i młodzieżą, a w tym również przybyłą w wyniku 



rozśrodkowania i ewakuacji ludności  

3/ zapewnienie  realizacji zadań wynikających z konieczności tworzenia zastępczej sieci 
szkół 

4/ wykonywanie zadań wynikających z obowiązku przekazania obiektów sportowych na 
potrzeby zakwaterowania ewakuowanej ludności  

5/ koordynowanie działań związanych z zawieszeniem lub ograniczeniem działalności 
dydaktycznej oraz tworzeniem  warunków do jej wznowienia w pełnym wymiarze po 
zaprzestaniu działań zbrojnych  

 § 19 
 

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych , Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego  
działa w strukturze i realizuje zakres zadań wyszczególniony w § 34 obowiązującego  
Regulaminu  a ponadto do jego właściwości należy : 

a/  współpraca w zakresie wdrażania nowych regulacji prawnych w zakresie obronności ,   
obowiązujących w okresie zewnętrznego zagrożenia  bezpieczeństwa   państwa i w   czasie 
wojny. 
1/ organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań obronnych w komórkach     
organizacyjnych Urzędu i podległych jednostkach organizacyjnych . 
2/  współudział w organizacji i przeprowadzeniu poboru do Sił Zbrojnych 
3/  współudział w zakresie realizacji zadań dotyczących :                                       

- świadczeń na rzecz na rzecz obrony  
- organizacji Akcji Kurierskiej 
- reklamowania do odbycia czynnej służby wojskowej 
- prowadzeniu i odtwarzaniu ewidencji wojskowej 
- regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”  
- dokumentacji stałego dyżuru 

4/opracowywanie i aktualizowanie planu zapewniającego funkcjonowanie ujęć i sieci wody  
pitnej oraz przygotowaniem awaryjnych ujęć wody na czas wojny, a także ich ochroną przed  
skażeniami i zakażeniami; 
5/ koordynowanie przedsięwzięć mających na celu budowę, przygotowanie i utrzymanie w  
sprawności techniczno - eksploatacyjnej budowli ochronnych i urządzeń specjalnych obrony  
cywilnej w podległych jednostkach organizacyjnych, zapewniających ochronę ludności cywilnej  
przed środkami rażenia; 
6/ koordynowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach prowadzonych akcji ratowniczych w  
rejonach uderzeń i porażeń, udzielanie pomocy i ewakuacja ludności z tych rejonów oraz  
usuwanie skutków oddziaływania militarnego przeciwnika, w tym likwidacja skażeń i zakażeń; 

 7/ koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć wykonywanych w ramach planowej ewakuacji  

ludności z rejonów zagrożonych oraz planowanie i koordynowanie przedsięwzięć                     

w zakresie prowadzenia ewakuacji doraźnej z rejonów planowanych działań zbrojnych; 

 8/ koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć w zakresie organizacji i funkcjonowania  ZMSz    

 rozwijanych w celu poszerzenia bazy szpitalnej na potrzeby Sił Zbrojnych                  

poszkodowanej ludności cywilnej; 

9/ koordynowanie przedsięwzięć w zakresie prowadzenia szczepień ochronnych, organizowaniem 

izolacji i kwarantanny ,zwłaszcza w rejonach zagrożonych epidemiologicznie rejonach klęsk  

żywiołowych i katastrof oraz w rejonach prowadzenia akcji ratowniczych;   

10/ utrzymanie współpracy z właściwymi terenowo organami administracji rządowej w    

 zakresie planowania i realizacji zadań obronnych . 
11/ opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności szczegółowych i specjalistycznych    
planów zapewniających realizację zadań zawartych w planie obrony cywilnej, a także   
uzgadniania potrzeb obrony cywilnej w  części dotyczącej komórki organizacyjnej. 



 

 

 

 ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA,ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA 
INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI 

  

§ 20 

            Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie indywidualnych spraw obywateli 
odbywa się zgodnie z zasadami zawartym iw Rozdziale VII obowiązującego Regulaminu              
z uwzględnieniem postanowień wynikających z przepisów szczególnych obowiązujących                  
w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny . 

 

 ROZDZIAŁ VIII 

ZASADY PODPISYWANIA PISM 

§ 21 

Zasady podpisywania pism, decyzji, zarządzeń odbywa się zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w Rozdziale VIII obowiązującego  Regulaminu, o ile ustalenia wynikające z 
przepisów prawa obowiązujących w okresie podwyższania gotowości obronnej i w czasie 
wojny nie będą stanowiły inaczej . 

 

ROZDZIAŁ IX 

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I 
WYDAWANIU AKTÓW 

§ 25 

  1.Opracowywanie projektów aktów prawnych Wójta, ich wdrażanie i kontrola odbywa     
  się zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale IX obowiązującego Regulaminu. 
  2.Opracowywanie projektów aktów prawnych posiadających klauzulę tajności oraz   
  ich wdrażanie i kontrola odbywa się zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustawie z   
  dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U z 2010r.Nr 188   
  poz.1228) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie , o ile ustalenia  
  wynikające z przepisów szczególnych obowiązujących w okresie podwyższania  
  gotowości obronnej i w czasie wojny nie będą stanowiły inaczej . 
 

 

ROZDZIAŁ X 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                                                                

§ 26 

    1.Urzad ma swoją siedzibę w Łubnicach 66A  ,zwaną dalej „stałą siedzibą urzędu „która   
    w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa jest  Stanowiskiem Kierowania  
    Wójta, z którego kieruje  obroną gminy . 
 



   2.Na wypadek zagrożenia lub zniszczenia stałej siedziby urzędu ustalana jest nowa  
   siedziba, co zostanie w określony sposób, podane do publicznej wiadomości . 
 
 
   3.Zadania przewidziane do realizacji niniejszym regulaminem planuje się w czasie pokoju,  
   natomiast realizuje się w okresie podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie   
   wojny . 
    4.Regulamin podlega niezwłocznej aktualizacji w przypadku zmian organizacyjnych i   
    Kompetencyjnych ujętych w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Urzędy Gminy  
    w Łubnicach . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WYKAZ 

PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH 

DZIAŁALNOŚC W CZASIE WOJNY NA OBSZARZE GMINY ŁUBNICE 

 

 

Lp. Nazwa podmiotu gospodarczego 
/jednostki organizacyjne/ 
 

Rodzaj prowadzonej 
działalności 

Miejscowość/adres, tel./ Uwagi 

1 Centrum Kultury w Łubnicach Zapewnienie rozwoju 
kultury dzieci i młodzieży 
 

Łubnice 10 
Tel. 15/ 8659241 

 

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Udzielanie pomocy 
najbardziej potrzebującym 
 

Łubnice 
Tel. 15/ 8659236 

 

3 Gimnazjum w Łubnicach Prowadzenie edukacji 
dzieci i młodzieży 
 

Łubnice 

Tel. 15/ 8659216 

 

4 Szkoła Podstawowa w Łubnicach Prowadzenie edukacji 
dzieci 
 

Łubnice 
Tel. 15/ 8659224 

 

5 Szkoła Podstawowa w Gacach Słupieckich Prowadzenie edukacji 
dzieci 
 

Gace Słupieckie 
Tel. 15/ 8659308 

 

6 Szkoła Podstawowa  w Budziskach Prowadzenie edukacji 
dzieci 
 

Budziska 
Tel. 15/ 8659200 

 

7 Szkoła Podstawowa w Wilkowej Prowadzenie edukacji 
dzieci 
 

Wilkowa 
Tel. 15/ 8659680 

 



 
Załącznik do regulaminu organizacyjnego UG Łubnice 

 

 

ETAT 

URZĘDU GMINY W  ŁUBNICACH NA CZAS „W” 

 

Lp. Komórka organizacyjna Stan osobowy wg. 

etatu czasu „P” 

Stan osobowy wg. 

Etatu czasu „W” 

Ubywa z UG w 

czasie „W” 

Ilość do 

zatrudnienia 
  Uwagi 

1 Kierownictwo Urzędu 

 

2     

 REFERATY      

2 Referat  Organizacyjny 8     

3 Referat  Finansowy 6     

4 Referat Spraw Obywatelskich 2     

 SAMODZIELNE STANOWISKA       

5 Stan. wieloosobowe  ds. inwestycji, 

infrastruktury, budownictwa i 

Gospodarki Komunalnej  Środowiska i 

Polityki Przestrzennej 

 

2     

6 Stan.ds .gospodarki nieruchomościami i 

gospodarki rolnej 

 

1     

7 Stan wieloosobowe. ds. .oświaty 

 

2     

8 Samodzielne stanowisko ds. OC i 

Zarządzania Kryzysowego 

1     

9 Radca Prawny 1     



 



 

 

 

 

 

 

 

 


