Burmistrza Miasta Sanoka
..re
z dnia .Ld:.fl:.Wf?
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzedu Miasta w Sanoku na
czas zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa pahstwa i wojny.

...

.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poin. zm.) oraz 5 15
pkt 2 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie
przygotowania systemu kierowania bezpieczenstwem narodowym (Dz. U.
z 2004r. Nr 98, poz. 978)
zarzqdzam, co nastqpuje;
§ 1
Ustala sic Regulamin Urzedu Miasta w Sanoku na czas zewnetrznego
zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i wojny- stanowiqcy zalqcznik do
niniejszego zarzqdzenia.
§2
Traci moc Zarzqdzenie Nr 13/91 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 maja 1991
roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miejskiego na czas
wojny .
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Nadz6r nad realizacjq zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr.. ..
Burrnistrza Miasta Sanoka z

REGULAMIN
URZqDU MIASTA w Sanoku
NA CZAS ZEWNqTRZNEGO

ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA
PANSTWA I WOJNY

Sanok, listopad 2013 rok

ROZDZIAL I
Postanowienia wstepne
91
Regulamin Urzqdu Miasta w Sanoku na czas zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa i wojny,
zwany dalej ,, regulaminem" okreila:
1) siedzibq urzqdu i jego podstawowe funkcje,
2) strukturq organizacyjnq urzqdu,
3) zadania wspolne dla wszystkich komorek organizacyjnych,
4) zakresy dzialania poszczegolnych komorek organizacyjnych,
5) ochronq informacji niejawnych,
6) organizacjq dzialalnoSci kontrolnej w urzqdzie,
7) przyjmowanie, rozpatrywanie i zalatwianie petycji, skarg , wnioskow i listow,
8) zasady planowania pracy w urzqdzie;
9) zasady wykonywania funkcji kierowniczych w urzqdzie,
10) zasady podpisywania aktow prawnych, decyz-ji i pism,
I 1) postanowienia koncowe.
92
IlekroC w regulaminie jest mowa o:
1) Burmistrzu Miasta - naleiy przez to rozumieC Burmistrza Miasta Sanoka,
2) Urzqdzie - nalezy przez to rozumieC Urzqd Miasta w Sanoku,
3) komorkach organizacyjnych Urzqdu - naleiy przez to rozumieC Wydzial. Urzqd Stanu
Cywilnego, Biuro, Referat i samodzielne stanowisko pracy,
4) Naczelniku Wydzialu - naleiy przez to rozumieC kierownikow rownorzqdnych komorek
organizacyjnych, dla ktorych ustalono inny tytul sluibowy,
5) jednostkach podleglych lub nadzorowanych przez Burmistrza Miasta - nalezy przez to
rozumied gminne jednostki organizacyjne dzialajqce na terenie gminy.
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Kompetencje Burmistrza Miasta na czas zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i
wojny:
1) w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i czasie wojny Urzqd
podlega Burmistrzowi Miasta, ktory kieruje jego pracq przy pomocy Zastqpcow,
Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta,
2) w razie nieobecnoici Burmistrzajego funkcje wykonuje pierwszy zastqpca a w
przypadku nieobecnoici wskazanego zastqpcy - drugi zastqpca,
3) zadaniem Urzqdu w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i
czasie wojny jest zapewnienie realizacji zadan powierzonych Burmistrzowi do
wykonania zgodnie z przepisami prawa i decyzjami Wojewody Podkarpackiego,
4) do zadan Urzqdu nalezy takze prowadzenie spraw nalezqcych do Burmistrza, jako
zwierzchnika jednostek, dla kt6rychjest organem zalozycielskim oraz podlegjych
jednostek organizacyjnych,
5) Burmistrz kieruje dzialalnoiciq Urzqdu podczas podwyzszonej gotowosci obronne-j
panstwa i czasie wojny na zasadzie jednoosobowego kierownictwa,
a) wydaje dyspozycje majqce na celu zapewnienie prawidlowej realizac-ji przez wszystkie
gminne jednostki organizacyjne,
b) organizuje wykonanie zadan w ramach powszechnego obowiqzku obrony przez urzqd i
nadzorowane jednostki organizacyjne dla ktorych jest organem zalozycielskim, a ponadto
przez organizacje spoleczne dzialajqce na terenie miasta;
c) rozpatruje i podejmuje decyzje w sprawach zastrzeionych do osobistej aprobaty
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1. Zastepcy wykonujq wyznaczone przez Burmistrza Miasta zadania oraz pelniq zastepstwo
w razie jego nieobecnoici.
2. Zastqpcy wykonujq swoje czynnoici stosownie do ustalonego zakresu dzialania oraz
przyznanych im uprawnien w przedmiocie wydawania decyzji i aprobaty spraw
zapewniajqcych sprawne funkcjonowanie urzqdu, warunkow jego dzialania, a takie
organizacji pracy w tym zakresie nadzorujq dzialalnoSC podleglych im komorek
organizacyj nych.
3. Sekretarz Miasta odpowiada za obsade kadrowq urzedu na czas kryzysu, zagroienia i
wojny .
4. Skarbnik Miasta pelni funkcjq glbwnego ksiqgowego budietu miasta oraz sprawuje
bezpoiredni nadzor nad kontrolq finansowq gminnych jednostek organizacyjnych,
5. Niezaleznie od problemowego podzialu pracy do bezpoiredniej aprobaty Burmistrza, na
czas wojny zastrzega sic sprawy w zakresie:
1) wykonywania zadan obronnych na administrowanym przez siebie obszarze,
2) narodowego systemu reagowania kryzysowego;
3) planowania operacyjnego,
4) przygotowania i wykorzystywania publicznej i niepublicznej sluiby zdrowia na potrzeby
obronne panstwa,
5) uruchamianie i funkcjonowanie stalego dyzuru,
6) nakladanie i realizacji Swiadczen osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
7) przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
8) reklamowania pracownikbw od obowiqzku pelnienia czynnej sluzby wo-jskowej w razie
ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny,
9) korespondencji i meldunkow kierowanych do wojewody,
10) sprawowania przez Burmistrza Miasta funkc.ji szefa obrony cywilnej miasta, w tym
dotyczqce ewakuacji, akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym,
1 1 ) zatwierdzenia organizacji i zasad dzialania Urzqdu oraz podleglych Burmistrzowi Miasta
zakladow pracy, przedsiebiorstw, instytucji i innych jednostek organizacyjnych
podporzqdkowanych na czas wojny,
12) ochrony inforrnacji niejawnych.
6.Urzqd jest aparatem pomocniczym Burmistrza Miasta.
ROZDZIAL 11
Siedziba Urzedu Miasta i jego podstawowe funkcje.
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1. Urzqd Miasta ma swojq siedzibe w Sanoku przy ul. Rynek 1, Rynek 7, Rynek 14 i Rynek 16.
2. W celu zapewnienia warunkow do dzialania Burmistrza Miasta w warunkach zewnetrznego
zagrozenia bezpieczelistwa panstwa i w czasie wojny przygotowuje sic:
1) obiekty budowlane stanowiqce stalq siedzibe Urzedu Miasta w Sanoku ul. jak w ust. 1
zwane Dotychczasowym Miejscem Pracy (DMP),
2) w razie zniszczenia Dotychczasowego Miejsca Pracy, ustalona zostanie nowa siedziba
Urzqdu, co podane zostanie do publicznej wiadomoici.
3) Burmistrz Miasta wraz z niezbqdnq kadrq kierowniczq Urzedu moze wykonywaC swoje
funkcje w Zapasowym Miejscu Pracy uzyskujqc wczesniej na zmiane miejsca zgodq
wojewody,
4) w czasie wykonywania przez Burmistrza Miasta swoich funkcji w DMP przygotowaniem Urzqdu do dzialania w ZMP kierujqjego zastepcy wraz z Sekretarzem
Miasta.
5) Pracq Urzqdu na Dotychczasowym Miejscu Pracy i Zapasowym Mie-jscu Pracy, kieruje
Burmistrz lub jego zastepcy.

3. Kierownicy komorek organizacyjnych Urzqdu ustalajq szczegolowy podzial wykonywanych
czynnoici wSrod pracownikow zajmujqcych stanowiska pracy w podleglych sobie komorkach.
ROZDZIAE I11
Struktura organizacyjna u n e d u
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1) Urzqd w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny
tak dlugo jak to mozliwe, funkcjon~~je
z zachowaniem struktury organizacyjnej oraz
symboli obowiqzujqcych w czasie poke-ju - zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do regulaminu.
2) W razie potrzeby mogq by6 wprowadzone zmiany w strukturze organizacyjnej Urzqdu.
3) Obsadq etatowq Urzqdu na czas zagroienia bezpieczenstwa panstwa i wo-jny ustala siq
zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do regulaminu.
4) Liczba etatow w komorkach organizacy-jnychw warunkach zagroienia bezpieczenstwa
panstwa i czasie wojny pozostaje w wylqcznej kompetencji Burmistrza.
ROZDZIAE IV
Przemieszczenie z ,,DMPV do ,,ZMP9'
§7
1) Przemieszczenie na Zapasowe Miejsce Pracy realizuje siq na podstawie decyzji Burmistrza,
zgodnie z opracowanym Planem Operacyjnym Funkcjonowania Miasta Sanoka w warunkach
zewnqtrznego zagroienia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wo-jny.
2) Wydzial Organizacyjny zapewnia organizacyjno - techniczne przemieszczenie
komorek organizacyjnych do ZMP, wykorzystujqc wlasne Srodki oraz sily i Srodki
bqdqce w zasobach SPGM Sp. z 0.0.
3) Odpowiedzialnymi za dokumentacje w czasie przemieszczenia do ,,ZMPWsq kierownicy
komorek organizacyjnych.

ROZDZIAL V
Zadania wsp6lne dla wszystkich kom6rek organizacyjnych.
§8
1. W zakresie spraw ogolno - obronnych:
1) realizowanie zadan wynikajqcych z kompetencji Burmistrza,
2) prowadzenie monitoringu sytuacji na administrowanym terenie,
3) przygotowanie sprawozdan i analiz na potrzeby Burrnistrza,
4) sprawowanie nadzoru nad dzialalnoiciq gminnych jednostek organizacyjnych wg ustalen
prawnych obowiqzujqcych w warunkach zewnqtrznego zagrozcnia bezpieczenstwa
panstwa i w czasie wo-jny,
5) przygotowanie projektow zarzqdzen, decyzji i wytycznych wydawanych przez
Burmistrza,
6) podejmowanie dzialan w zakresie utrzymania porzqdku publicznego, zapobieganie
sytuacjom kryzysowym i uczestniczenia w usuwaniu ich skutkow,
7) utrzymywanie w stalej aktualnoSci planu obsady personalnej komorek organizacyjnych
oraz szczeg6lowego zakresu obowiqzkdw poszczegolnych pracownik6w w warunkach
zewnqtrznego zagroienia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny,
8) wspoluczestniczenie w utrzymaniu w sta1e-j aktualnoici dokumentacji dotyczqcej
osiqgania wyiszych stanow gotowoSci obronnej panstwa na administrowanym terenie,
9) wykonywanie zadan wynikajqcych z biezqcej dzialalnoSci Urzqdu w zakresie spraw
obronnych i obrony cywilnej wg kompetencji,

10) opracowywanie projektu wla4ciwej dla Urzqdu czeici programu mobilizacji gospodarki
w dziale dotyczqcym zabezpieczenia potrzeb bytowych IudnoSci,
1 1) przygotowywanie danych do pro-jektow planow realizacji zadan obronnych w ramach
wydatkow na obronq i bezpieczenstwo panstwa na terenie miasta,
12) przygotowanie oceny sytuacji gospodarczej miasta wraz z wnioskami. dla Burrnistrza.

2. W zakresie obrony cywilnej:
1) wspoldzialanie ze Starostwem Powiatowym oraz Wydzialem Bezpieczenstwa i
Zarzqdzania Kryzysowego Poclkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego w Rzeszowie,
2) opracowywanie i utrzymywanie w stalej aktualnoSci planow zapewniajqcycli realizacjq
zadan zawartych w Planie Obrony Cywilnej Miasta Sanoka.
3. W zakresie nadzoru i kierownictwa nad jednostkami, dla ktorych Burmistrz Miasta pelni
funkcjq organu zaloiycielskiego -podejmowanie przedsiqwziqd zwiqzanych z
przekazaniem zadan w zakresie obronnoici, okreilenie zasad, trybu i terminow ich
wykonywania oraz nadzorowanie ich realizacji.
ROZDZIAL VI
Zadania komdrek organizacyjnych urzqdu.

1. Wydzial Gospodarki Komunalnej, Ochrony ~rodowiskai Zarzqdzania
Kryzysowego w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie
wojny prowadzi sprawy wynika-jqce z regulaminu na czas pokoju poszerzone o:
1) wspoldzialanie z jednostkami wchodzqcymi w sklad systemu wykrywania i alarmowania
w organizacji przedsiqwziqd zapewniajqcych ochronq przed skazeniami i zakaieniami
w przypadkach nadzwyczajnego zagroienia Srodowiska w czasie wo-jny,
2) nadzorowanie realizacji zadan obronnych i obrony cywilnej okreSlonych w zarzqdzeniach
oraz decyzjach Szefa OC Miasta,
3) kierowanie organizacjq caloksztaltu zadan realizowanych przez Urzqd i zaklady pracy
oraz instytucje dotyczqcych spraw obronnych i obrony cywilnej,
4) zbieranie danych i opracowywanie niezbqdnych informacji dla Szefa OC Miasta i
organow nadrzqdnych,
5) zaopatrzenie materialowo techniczne formacji OC oraz ludnosci w sprzqt
zabezpieczajqcy drogi oddechowe i skorq,
6) wspoludzial w przygotowaniu stanowisk kierowania Burmistrza w ,,DMPn i ,,ZMP",
7) sprawowanie nadzoru nad prawidlowym wykonywaniem zadan obronnych przez
jednostki podlegle i podporzqdkowane,
8) realizacja zadari ustalonych w procedurach Miejskiego Planu Zarzqdzania Kryzysowego,
9) realizacja zadan wynikajqcych z Planu Obrony Cywilnej Miasta,
10) realizacja zadan wynikajqcych z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miasta
Sanoka,
1 1) realizacja zadari Obrony Cywilnej ujqtych w oddzielnych dokumentach normatywnych
oraz zleconych przez Wojewodq, w tym:
a. zadan zwiqzanych z dzialaniem systemu wykrywania i alarmowania;
b. organizowanie przedsiqwzied zmierzajqcycli do odtworzenia zniszczonych
elementow Obrony Cywilnej,
c. budowa i odbudowa budowli ochronnych, urzqdzen specjalnych i punktow
zabiegow sanitarnych,
d. organizowanie i realizowanie zaopatrzenia sil Obrony Cywilnej i ludnoSci w
sprzqt techniczni - wqjskowy, specjalistyczny obrony cywilnej i Srodki ochrony
indywidualnej,
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e. wyposaienie stanowislta kierowania w sprzqt obrony cywilnej i lqcznoSci.
12) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego i obrony cywilnej, szkolenia ludnoici
w zakresie powszechnej samoobrony,
13)postawienia w stan gotowoSci do dzialania formacji obrony cywilnej,
14) sprawowanie nadzoru nad techniczno - organizacyjnymi przygotowaniami do przyjqcia
ewakuowanej ludnoici,
15) realizowanie planu Swiadczen osobistych i rzeczowych na potrzeby Sil Zbrojnych i
innych jednostek organizacyjnych,
16) utrzymywanie w stalej aktualnoSci dokumentacji Akcji Kurierskie.j, przejmowanie i
ewidencjonowanie informacji otrzymywanych od Wo-jewody - przekazywanie ich
Burmistrzowi,
17) przyjmowanie i ewidencjonowanie meldunkow i sprawozdan kierownictwa Urzqdu i
przekazywanie ich Wojewodzie,
18) zbieranie informacji od jednostek podlegl-ych i podporzqdkowanych majqcych wplyw na
stan gospodarczo - obronny i bezpieczenstwo w mieScie;
19) wspolpraca z Jednostkq Panstwowej Strazy Poiarnej, Policji i Strazy Miejskiej w
zakresie monitoringu i przeciwdzialania sytuacjom kryzysowym w warunkach
zewnqtrznego zagroienia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny.
20)sporzqdzenie bilansu wody pitnej i przemyslowej do celow technologicznych,
przeciwpozarowych i likwidacji skazen;
2l)realizowanie zadaii zwiqzanych z utrzymaniem, konsenvacjq, ochronq i odbudowq
urzqdzen wodnych i systemow melioracyjnych oraz zaopatrzenia w wodq pitn% do
gaszenia pozarow i do prowadzenia zabiegow specjalnych;
22) prowadzenie rejestru zniszczen wojennych;
23) koordynacja uslug pogrzebowych na terenie miasta,
24) przygotowanie do dzialan sluzby weterynaryjnej;
25) przygotowanie punktow utylizacji padlej zwierzyny i ich zabezpieczenie;
26)ustalenie i uzgodnienie sposobow usuwania i unieszkodliwiania odpadow groiqcych
skaien lub zakazeniem i innych odpadow szczegolnie szkodliwych dla zdrowia i zycia
ludzi;
2. Wydzial Geodezji, Architektury i Planowanis Przestrzennego w warunkach
zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny prowadzi sprawy
wynikajqce z regulaminu na czas pokoju poszerzone o:
1) prowadzenie mapy prognoz i zniszczen infrastruktury dla potrzeb obronnosci;
2) w porozumieniu z Wydzialem TK wydzielenie terenow pod budowq brakujqcych ukryC
dla ludnoici miasta;
3) sprawowanie nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie budowli ochronnych,
punktow zabiegow sanitarnych i likwidacji skaien;
4) wydzielenie dodatkowych terenow na grzebanie zmarlych, zabitych a takie miejsc
utylizacji zwierzqt;
5) przygotowanie materialow i map tematycznych dot. gleb sluiqcych do programowania
na czas wojny produkcji rolnej i zwierzecej;
6) zabezpieczenie dokumentacj i geodezyjno - kartograficznej i zasobow geodezyjnych;
7) wspoldzialanie z Wydzial-em Nien~chomoSciPodkarpackiego Urzedu Wojewbdzkiego w
sprawach zwiqzanych gospodarkq gruntami w warunkach zewnqtrznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i w czasie woj ny.
3. Wydzial Edukacji, Kultury Fizycznej i Promocji w warunkach zewnqtrznego
zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikajqce z

regulaminu na czas pokoju poszerzone o:
1) nadzor nad przeksztalceniem szkol, przedszkoli i zlobkow na zastepcze miejsca szpitalne;

2) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorow szkol, przedszkoli i ilobkow.
3) oznakowanie zabytkow, zabezpieczenie - rozirodkowanie ruchomych dobr kultury
bedqcych na ewidencji, a podlegajqcych szczegolnej ochronie.
Obsada etatowa Centrum Informacj i Turystycznej real izuje zadania wyni kajqce z zakresu
Wydzialu Gospodarki Komunalnej, Ochrony ~rodowiska i Zarzqdzania Kryzysowego
zawarte w ust. 1.
5. Referat Ksiegowo4ci Budietowej w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa
panstwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas pokoju
poszerzone o:
1) prowadzenie spraw zwiqzanych z finansowaniem i sprawowaniem kontroli finansowej
oraz realizacji wyodrebnionych zadan obronnych w warunkach zewnqtrznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny;
6.Referat Podatkowy w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w
czasie wojny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas poke-ju.

7. Wydzial Organizacyjny w walunkach zewnqtrznego zagroienia bezpieczenstwa panstwa
i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas pokoju
poszerzonego o:
1) zapewnienie organizacyjno - technicznego przemieszczenia kom6rek organizacyjnych
urzedu do ,,ZMPW;

2) utrzymywanie w stalej gotowoSci niezbqdnego sprzqtu i urzqdzen zapewniajqcych
fi~nkcjonowaniestanowiska kierowania w DMP i ZMP,
3) zapewnienie podstawowej Iqcznoici w ,,DMP" i ,,ZMP";
4) zabezpieczenie sprzqtu komputerowego, oprogramowania, danych elektronicznych oraz
osprzetu do funkcjonowania w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa
panstwa i w czasie wojny w ,,DMP" i ,,ZMP".
5) zaopatrzenie materialowo - techniczne stanowiska kierowania podczas podwyzszania
stanow gotowoici obronnej panstwa;
6) zarzqdzenie przystqpienia w ustalonych drukarniach do druku obwieszczen, prasy i
materialow propagandowych zgodnie z potrzebami;
7) zabezpieczenie dokumentacj i archiwalnej znajdujqcej sic w archiwum zakladowym.
8) prowadzenie spraw zwiqzanych z funkcjonowaniem i obsadq osobowq Stalego Dyzuru
Urzedu Miasta.
9) prowadzenie spraw z zakresu organizacji i funkcjonowania Urzqdu, kadrowych a takze
planowanie pracy U r z ~ d upodczas podwyzszania stanow gotowoici obronnej panstwa;
10) utrzymanie w gotowoici do odwolania pracownikow z urlopow, wprowadzenie zakazu
ich udzielania jak rowniez ograniczenia do niezbqdnych potrzeb delegacji sluzbowych;
11) ograniczenie do niezbqdnego minimum rozwiqzywania um6w o prace.
Pracownicy obslugi zatrudnieni na stanowisku dozorca-konsenvator realizujq zadania
wynikajqce z zakresu Strazy Miejskiej zawarte w ust. 14.pkt 1.
8. Wydzial Inwestycji i Remont6w Kapitalnych w warunkach zewnqtrznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas
pokoju poszerzone o:
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1) przygotowanie dokumentacji na rzecz budowy infrastruktury technicznej;
2) opracowanie projektow potrzeb finansowych z zakresu inwestycji obronnych.

9. Wydzial Spraw Spolecznych i Obywatelskich w warunkach zewnqtrznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas
pokoju poszerzone o:
1) sprawowanie w czasie wojny nadzoru nad dzialalnoiciqjednostek pomocy spolecznej na
terenie miasta niezaleznie od podmiotu prowadzqcego oraz koordynowanie
przedsiqwziqk w tym zakresie;
2) wspblpracowanie w zakresie ochrony zdrowia z jednostkami sluZby zdrowia na
administrowanym terenie;
3) wytypowanie podmiotow gospodarczych w celu zapewnienia dostaw spoiywczo przemyslowych oraz uslug transportowych;
4) wytypowanie podmiot6w gospodarczych w zakresie dostaw materialow niezbqdnych do
budowy, odbudowy budowli ochronnych.

5) koordynowanie i organizacyjne zapewnienie potrzeb mobilizacyjnych Sil Zbrojnych;
wspoluczestniczenie w opracowywaniu planow w przedmiocie spraw zwiqzanych z
potrzebq ich natychmiastowego uzupelnienia.

10. Wydzialu Romoju Miasta w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa
panstwa i w czasie wojny realizuje zadania wynikajqce z zakresu Wydzialu Gospodarki
Komunalnej, Ochrony ~rodowiskai Zarzqdzania Kryzysowego zawarte w ust. 1 .
1 1 . Biuro Rady Miasta w warunkach zewnqtrznego zagroienia bezpieczenstwa panstwa i w
czasie wojny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas pokoju.
12. Biuro Prawne w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w
czasie wojny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas pokoju poszerzone o:
1) prowadzenie spraw zwiqzanych z obslugq Burmistrza Miasta, jego zastepc6w i Rady;
2) wystqpowanie do Burmistrza Miasta z prqjektami zmian struktury organizacyjnej urz~du
na czas zewnqtrznego zagroienia panstwa i na czas wojny;
3) opracowanie zarzqdzenia normujqcego przejicie do ,,ZMP";
4) zapewnienie fachowego opracowywania zarzqdzen, wytycznych zwiqzanych z realizacjq
zadan biezqcych i obronnych Urzqdu z uwzglqdnieniem obowiqzujqcych aktow
prawnych.
5) podawanie do publicznej wiadomoici niezbqdnych informacji o skutkach obowiqzywania
stanu wojennego w sferze praw i obowivkow pracownikow i obywateli.
13. Urzqd Stanu Cywilnego w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa
panstwa i w czasie wojny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas pokoju
poszerzone o:
1) wspoldzialanie z Wydzialem Gospodarki Komunalnej, Ochrony ~rodowiskai
Zarzqdzania Kryzysowego oraz Wydzialem Spraw Spolecznych i Obywatelskich w
zakresie organizacyjnego zapewnienia potrzeb mobilizacyjnych Sil Zbrojnych oraz
wspoluczestniczenie w opracowaniu planow w przedmiocie prac zwiqzanych z potrzebq
ich natychmiastowego uzupelnienia.
14.Straz Miejska w warunkach zewnqtrznego zagroienia bezpieczenstwa panstwa i w czasie
wojny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas pokoju poszerzone o;

1) zapewnienie ochrony obiektow Urzqdu Miasta,
2) sprawowanie nadzoru nad formacjami ochraniajqcymi obszary, obiekty i urzqdzenia

podlegajqce obowiqzkowej ochronie, organow i jednostek organizacyjnych, podleglych lub
nadzorowanych,

3) realizowanie zadan wynikajqcych z planu operacyjnego w zakresie porzqdkowoochronnym.
15. Rzecznik Prasowy w warunkach zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w
czasie wo-jny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas pokoju.
16. Audytor Wewnqtrzny w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i
w czasie wojny realizuje zadania wynikajqce z zakresu Wydzialu Gospodarki Komunalnej,
Ochrony ~rodowiskai Zarzqdzania Kryzysowego zawarte w ust. 1 .
ROZDZIAL VI
Ochrona
informacji niejawnych oraz danych osobowych

1) Pelnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w warunkach zewnetrznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i wojny prowadzi sprawy wynikajqce z regulaminu na czas
poko.ju poszerzonego o;

- realizacje zal. Nr 5 do Planu Ochrony Informac-jiNiejawnych w Urzqdzie Miasta
zawierajqcego zasady i sposob postepowania z materialami zawierajqcymi informacje niejawne
w warunkach zewnqtrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny .
2) Administrator Bezpieczenstwa Informacji w warunkach zewnqtrznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa i w czasie wo.jny prowadzi sprawy wynika.jqce z regulaminu na
czas pokoju poszerzone o;

- nadzorowanie systemu bezpieczenstwa danych osobowych w warunkach zewnqtrznego
zagroienia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny w ,,DMP" i ,,ZMPW.
ROZDZIAL VII
Organizacja dzialalno6ci kontrolnej w Unqdzie.

1) W warunkach zewnetrznego zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i czasie wojny organizacja
dzialalnoici kontrolnej w Urzedzie odbywa sie na zasadach okreilonych w regulaminie na czas
poke-ju.
2) W zakresie realizacji zadan obronnych zgodnie z rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 13
stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadan obronnych (Dz. U. z 2004 Nr 16 poz.
15 1 z poi. zm.).
ROZDZIAL VII
Przyjmowanie skarg, wniosk6w i list6w

5 12
Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wnioskow odbywa sie na zasadach okreilonych w
regulaminie organizacyjnym na czas pokoju przy uwzgl~dnieniuprzepisow prawa

obowiqzujqcych w warunkach zewnqtrznego zagroienia bezpieczenstwa pajlstwa i w czasie
wojny.
ROZDZIAL VIII
Zasady planowania pracy w Urzedzie
§ 13
W warunkach zewnqtrznego zagroienia bezpieczehstwa p ~ s t w iaw czasie wojny zasady
planowania pracy w Urzqdzie okreSla regulamin organizacyjny na czas pokoju.

ROZDZIAL IX
Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Unedzie

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Urzqdzie w warunkach zewnqtrznego
zagroienia bezpieczenstwa panstwa i w czasie wojny okreila regulamin organizacyjny na czas
pokoju.
ROZDZZAE X
Zasady podpisywania akt6w prawnych, decyzji i pism
§ 15

1) Do podpisu Burmistrza zastrzeione sq sprawy wymienione w 5 3 i 4 regulaminu.
2) W pozostalych sprawach stosuje sic odpowiednio przepisy regulaminu na czas pokoju.
ROZDZIAE XI
Postanowienia koncowe

3 16
1) Regulamin Urzqdu w warunkach zewnqtrznego zagroienia bezpieczenstwa paristwa i w

czasie wojny jest aktem normatywnym, ktory wprowadza Burmistrz Miasta w celu
kontynuowania na administrowanym przez siebie obszarze dzialalnoici administracyjnej,
gospodarczo - obronnej i obrony cywilnej;
2) DzialalnoSC Urzqdu podporzqdlcowanajest nadrzqdnemu zadaniu, jakim jest obrona
Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Czas pracy Urzqdu w zaleinoici od sytuacji ustalony bqdzie w odrqbnym trybie i podany
do publicznej wiadomoici.

Zalqcznik Nr 2do regulaminu organizacyjnego
Urzedu Miasta w Sanoku na czas zewnctrznego zagrobenia
panstwa i wojny.
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Nazwa kom6rki
organizacyjnej

IloSd
stanowisk
na czas
,,P"

IloSd
stanowisk
na czas
,,W"

1

Burmistrz

2
3
4
5
6
7
8

Z-cy Burmistrza

1
2
1
1
6
3
3
0,5

1
2
1
1
6
3
3
0

16

28

7

7

11

9

995

0

8,5

875

19

16

15 Referat KsiqgowoSci

11

11

16

3

3

13,75

13,75

14

17

19 Rzecznik Prasowy

1

1

RAZEM;

131,25

131,25

Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
USC

Biuro Prawne
Biuro Rady
Audytor Wewnetrzny

Wydzial Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
~rodowiskai
Zarz.Kryzysowego
10 Wydzial lnwestycji i
Remont6w Kapitalnych
11 Wydziat Edukacji,
Kultury Fizycznej i
Promocj i
12 Wydzial Rozwoju
Miasta
13 Wydziat Spraw Spol.
i Obywatelskich
14 Wydziat Organimcyjny

9

Budtetowej
Referat Podatkowy

17 Wydziai Geodezji, Arch
18

i Planowania Przestrz.
Stra2 Miejska

IloSd
os6b
zatrud.
wUM w
czasie
,,W"

IloSd os6b
nowozatr.
w UM w
czasie ,,W"

UWAGI

do Wydziatu
TK 0,5 et.

do Wydzialu
TK 9,s et.

do Straky
Miejskiej
3 et.

