ZARZĄDZENIE NR. 11/10
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
Z dnia 17.02.2010 roku .
W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw
obronnych w Gminie Pszczółki .
Na podstawie § 4 pkt.3 rozporządzenia RM z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju ,szefów obrony
cywilnej województw ,powiatów i gmin ( Dz.U z 2002r Nr.96 poz.850 ) oraz
wytycznych Wojewody pomorskiego z dnia 13 stycznia 2010r do działalności w
dziedzinach obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2010r, Planu zamierzeń
Powiatu Gdańskiego w dziedzinach OC i Zarządzania Kryzysowego w 2010r oraz
ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U Nr.34 poz. 198 z 1990 r ze zm.)
Zarządzam co następuje ;
§1
1.Wójt Gminy Pszczółki –Szef Obrony Cywilnej Gminy zatwierdza „Plan kontroli na
2010r ’’ w zakresie realizacji zadań w dziedzinie obrony cywilnej ,zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych przez jednostki organizacyjne podległe wójtowi z
terenu Gminy .
2.Plan kontroli, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia .
§2
Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw
obronnych odbywa się na podstawie rocznego planu kontroli ,o którym mowa w § 1
§3
Każdorazowo planowa kontrola problemowa powinna być poprzedzona pisemnym
zawiadomieniem skierowanym do Szefa OC kontrolowanej jednostki,zawierającym :
-termin kontroli,
-okres objęty kontrolą,
-skład zespołu kontrolnego
§4
Przewodniczący Zespołu kontrolnego zobowiązuje się do sporządzenia w terminie 5
dni protokołu z przeprowadzonej kontroli, jeden egzemplarz protokołu po podpisaniu
przez Szefa OC gminy pozostaje w kontrolowanej jednostce .
§5
w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w realizacji zadań przewiduje się
prowadzenie kontroli doraźnych .
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Załącznik nr.1
Do zarządzenia wójta gminy Pszczółki

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI
SZEF OBRONY CYWILNEJ
………………………………
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problemowa

Publiczne
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Cel kontroli:
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usunięcia

2

Zakres kontroli :
-opracowanie
rocznego
Planu zamierzeń w zakresie
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