ZARZĄDZENIE NR 32/2006 wójta Gminy Pacanów 
z dnia 4 września 2006 roku

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie gminy Pacanów.

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 205) § 25 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 26 stycznia 2000r. w sprawie doręczenia kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powołania w inny sposób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 9, poz. 129 oraz z 2001 r. Nr 20, poz. 245) oraz Zarządzania Nr 2/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2002 roku zarządza się co następuje :

§1.
Zarządzenie określa założenia, schemat organizacyjny oraz właściwości i tryb postępowania Wójta w sprawie:
1) doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, zwane dalej „kartami powołania",
2) doręczania i rozplakatowania obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zwanej dalej „obwieszczeniami",
3) doręczania wezwań do wykonania świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych na rzecz obrony, zwane dalej „wezwaniami do wykonania świadczeń",
4) przekazania hasła do uruchomienia akcji kurierskiej,

§2.
Celem akcji kurierskiej jest przekazywanie przez WKU w Busku- Zdroju pakietów kart powołania;
1) starostom w celu niezwłocznego przekazania Wójtowi do natychmiastowego doręczenia ich adresatom,
2) bezpośrednio Wójtowi w celu natychmiastowego doręczenia ich adresatom.

§3.
Wojskowy Komendant Uzupełnień może przekazać karty powołania Wójtowi w celu czasowego przechowania tych dokumentów i doręczenia ich adresatom na podstawie przekazanego hasła.
§4.
W ramach akcji kurierskiej mogą być doręczone wezwania do wykonania świadczeń.

§5.
Przyjęte karty powołania oraz wezwania do wykonania świadczeń, zabezpiecza się jako dokumenty stanowiące tajemnicę służbową i przechowuje łącznie z dokumentami akcji kurierskiej.
§6.
Uruchomienie akcji kurierskiej następuje na podstawie określonego tabelą sygnałową hasła, przekazanego środkami łączności przewodowej lub radiowej, a następnie potwierdzonego na piśmie albo bezpośrednio na podstawie pisma przekazanego przez kuriera.

§7.
Akcję kurierską w celu doręczenia kart powołania, do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, może uruchomić Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach i na jego polecenie Wojskowy Komendant Uzupełnień w Busku Zdroju oraz Starosta buski.

§8.
Akcja kurierska w celach szkoleniowych – bez  doręczania kart powołania może być uruchomiona przez starostę.  Wójta po uzyskaniu zezwolenia Wojewody.

§9.
Zobowiązuje się Sekretarza Gminy i Inspektora ds. OC i Obronnych Urzędu Gminy do:
1) opracowania dokumentacji akcji kurierskiej Gminy.
2) systematycznej aktualizacji dokumentacji akcji kurierskiej Gminy,
3) organizowaniu zgodnie z planem szkoleń - szkolenia wraz z uruchomieniem szkoleniowym Akcji Kurierskiej na terenie gminy,
§10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony (Dz. U. Nr 18, poz. 168) oraz rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji Obrony Narodowej oraz Łączności z dnia 26 stycznia 2000r. w sprawie doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń lub powoływania w inny sposób do Czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 9, poz. 129 oraz z 2001 r. Nr 20, poz. 245).
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