ZARZĄDZENIE NR 20/13
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie kontroli realizacji zadań Obrony Cywilnej na terenie Gminy Pszczółki w 2013 roku.
Na podstawie § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin
(Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz Planu Działania Szefa OC Powiatu Gdańskiego w dziedzinie Obrony Cywilnej
w 2013r. zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Wójt jako Szef Obrony Cywilnej Gminy zatwierdza „Plan kontroli na 2013 r.” w zakresie
przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych
organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na terenie Gminy Pszczółki
2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Kontrola realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych odbywać się może na podstawie
zatwierdzonego, rocznego planu kontroli, o którym mowa w § 1.
§ 3. Nadzór nad realizacją wyżej wymienionych zadań powierza się Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej Urzędu
Gminy.
§ 4. Każdorazowo, planowana kontrola problemowa powinna być poprzedzona pisemnym zawiadomieniem,
skierowanym do Szefa Obrony Cywilnej kontrolowanej jednostki zawierającym:: termin kontroli, cel i zakres
kontroli, okres objęty kontrolą, skład zespołu kontrolującego.
§ 5. Przewodniczącego Zespołu Kontrolującego zobowiązuję się do sporządzenia, w terminie 5 dni od dnia
zakończenia kontroli, protokołu z przeprowadzonej kontroli. Jeden egzemplarz protokołu, podpisanego przez Szefa
Obrony Gminy pozostaje w skontrolowanej jednostce.
§ 6. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w realizacji zadań przewiduje się przeprowadzenie
dodatkowych kontroli doraźnych.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. OC.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 20/13
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 04 maja 2013 r.

ZATWIERDZAM
WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI
SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY
.....................................................
Hanna BREJWO

PLAN KONTROLI NA 2013 R0K

Lp.

1.

2.

Cel i zakres kontroli

Rodzaj
kontroli

Kontrolowana Okres objęty Przewidywany
jednostka
kontrolą
termin
kontroli

Uwagi

CEL KONTROLI:

- sprawdzenie przygotowania wymaganych dokumentów;
- ustalenie stanu faktycznego realizacji zadań OC;
- ujawnienie niedociągnięć i wskazanie sposobu ich
usunięcia.

problemowa

Szkoła
Podstawowa
w Pszczółkach

od stycznia
2011 r.

II dekada
września

od stycznia
2011 r.

II dekada
października

ZAKRES KONTROLI

Sprawdzenie:
- aktualności planu ewakuacji;
- dokumentacji szkoleniowej powszechnej samoobrony
/PS/ oraz zespołu ds. ewakuacji,
- tabel sygnałów alarmowych,
- stopnia upowszechnienia problematyki bezpieczeństwa
powszechnego
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Publiczne
Gimnazjum
w Pszczółkach
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