
ZARZĄDZENIE NR 155/2014 

BURMISTRZA OPOCZNA 

z dnia 28 sierpnia 2014 r 

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Opoczno. 

Na podstawie art.60 ust.4 pkt. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012r poz. 461) oraz 
§ 17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony 
Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart 
powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służby wojskowej (Dz. 
U. Nr 122, poz. 1049, z 2009 r. Nr 192, poz. 1489 oraz z 2012 r„ poz. 41) oraz Zarządzenia 
Nr 212/2012 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wdrożenia założeń 
organizacyjnych i schematu akcji kurierskiej dla terenu województwa łódzkiego, zarządzam 
co następuje: 

§ 1. 

Akcję kurierską na terenie gminy Opoczno organizuje się w celu zapewnienia doręczania kart 
powołania żołnierzom rezerwy oraz obwieszczeń o powołaniu do ćwiczeń lub czynnej służby 
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

§2. 

W celu zapewnienia właściwej organizacJI i sprawnego przebiegu akcji kurierskiej 
wprowadzam „ PLAN AKCJI KURIERSKIEJ GMINY OPOCZNO" opracowany zgodnie 
z załączonymi w tej sprawie wytycznymi, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. 

Akcję kurierską na terenie gmmy uruchamiam 
upoważnione wykazane w planie akcji kurierskiej. 

§ 4. 

kieruję osobiście lub przez osoby 

Miejscem pracy dla potrzeb akcji kurierskiej jest sala USC w Urzędzie Miejskim w Opocznie 
lub inne doraźnie przygotowane. 



§ 5. 

Środki materiałowe potrzebne do opracowama utrzymania w stałej aktualności 
dokumentację i wyposażenie osób funkcyjnych akcji kurierskiej należy natychmiast 
uzupełniać. 

§ 6. 

W celu przygotowania do właściwego działania, organizowane będą szkolenia i treningi osób 
przewidzianych do udziału w akcji kurierskiej. Szkolenie doraźne osób nowo wyznaczonych 
do akcji kurierskiej przeprowadzać niezwłocznie od chwili wyznaczenia. 

§ 7. 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Podinspektorowi w Zespole do Spraw Społecznych 
i Ochrony Ludności Robertowi Wiktorowiczowi . 

§ 8. 

Tracą moc wszelkie dotychczasowe ustalenia Burmistrza Opoczna w sprawie realizacji zadań 
związanych z rozwinięciem akcji kurierskiej na terenie gminy. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


