
ZARZĄDZENIE NR VII/205/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta Orzesze

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515 t.j.) w związku z art.18 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.827 ) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczania kart 
powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (t. j. Dz. U. z 2014 r. , 
poz.3 ) i zarządzenia Nr 396/15  Wojewody Śląskiego 31 lipca 2015 r w sprawie wprowadzenia założeń i schematu 
akcji kurierskiej na terenie województwa śląskiego.

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Akcja kurierska na terenie miasta Orzesze ma na celu zapewnienie doręczenia adresatom kart powołania 
do:

- odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa do służby 
wojskowej,

- czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

- okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

2. Rozplakatowania obwieszczeń na terenie miasta Orzesze o powszechnej mobilizacji i obwieszczeń 
dotyczących powołania do czynnej służby wojskowej.

§ 2. Dla sprawnego i skutecznego przeprowadzenia akcji kurierskiej ustala się rejony doręczeń dokumentów 
określonych w planie akcji kurierskiej miasta Orzesze.

§ 3. 1. Plan akcji kurierskiej składa się z :

1) planu głównego,

2) dokumentacji kierującego akcją kurierską,

3) dokumentacji kurierów – wykonawców,

4) dokumentacji kurierów,

2. Plan akcji kurierskiej i plan rozplakatowania obwieszczeń należy opracować w terminie do dnia 31.10.2015 
r., a kopie tych planów należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Mikołowie oraz Wojskowemu 
Komendantowi Uzupełnień w Tychach.

3. Za opracowanie dokumentacji wymienionej w ust.2 i jej bieżącą aktualizację odpowiedzialny jest Kierownik 
Referatu ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz 
Zarządzania Kryzysowego.

§ 4. Zakres działań związanych z realizacją zadań wynikających z przeprowadzenia akcji kurierskiej obejmuje 
następujące przedsięwzięcia:

1. Planowanie sił i środków.

2. Wyznaczenie pracowników urzędu do pełnienia funkcji kuriera – łącznika, kuriera – wykonawcy i kuriera.

3. Przeznaczenie do pełnienia funkcji kuriera oraz zabezpieczenie środków transportu poprzez nakładanie 
obowiązku świadczeń na rzecz obrony.

4. Szkolenie kurierów – łączników, kurierów- wykonawców i kurierów

5. Praktyczna realizacja zadań w zakresie doręczania dokumentów powołania w przypadku rozwinięcia akcji 
kurierskiej.
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6. Rozplakatowanie obwieszczeń o powszechnej mobilizacji i obwieszczeń dotyczących powołania do czynnej 
służby wojskowej.

7. Wyznaczenie zespołu do rozplakatowania obwieszczeń.

§ 5. 1. Uruchomienie akcji kurierskiej realizowane jest na sygnał otrzymany od:

1) Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tychach,

2) Starosty Mikołowskiego.

§ 6. 1. Do kierowania akcją kurierską w razie mojej nieobecności upoważniam osoby wykazane w planie akcji 
kurierskiej.

2. Do przyjęcia i czasowego przechowywania kart powołania upoważniam Kierownika Referatu Spraw 
Obywatelskich.

§ 7. W celu sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej dla osoby kierującej akcją, kurierów i kierowców 
wyznaczam niezbędne pomieszczenie (sala konferencyjna) oraz środki łączności urzędu.

§ 8. 1. Do obowiązków kierującego akcją kurierską należy:

- uruchomienie akcji zgodnie z otrzymanym sygnałem,

- kierowanie jej przebiegiem,

- współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tychach, Starostwem Powiatowym w Mikołowie 
i Komendą Powiatową Policji,

- składanie okresowych meldunków z przebiegu akcji kurierskiej i całościowego po jej zakończeniu,

- rozliczenie finansowe akcji kurierskiej.

2. Kierujący akcją ma prawo zaangażować do udziału w niej pracowników urzędu, na których zostało nałożone 
świadczenie osobiste do wykonywania funkcji kuriera. Wzywać w trybie natychmiastowym kurierów urzędu 
wyznaczonych do realizacji zadań bez względu na porę doby oraz wydawać im polecenia służbo .

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Orzesze

inz. Mirosław Blaski
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