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ZARZĄDZENIE Nr 9/14

Wójta Gminy Bartnic'zka

z dnia 10 lutego 2814 r.

w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa

w czasie pokoju dla Urzędu Gminy w Bartniczce.

Na podstawie aft. 33 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 Nr 594 z późn. Zm.), art. 2 i art. 18 ustawy z dnia

21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U. z20I2r. Nr 46I zpoŹn. zm.) oraz na podstawie $ 4 zarządzenianr 65105

wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 05 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia

ramowego zakresu działania w dziedzinię obronności państwa w czasie pokoju dla

organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych słuzb, inspekcji i straŻy

woj ewódzkich, przedsiębiorców i kierowników innych j ednostek or ganizacyjny ch oraz

władz organizacji społecznych, oraz zarządzenia Wójta Gminy Bartniczka Nr 2Il20I2

z dnia 28 czerwca 2012 r. w Sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu

Gminy w Bartniczce zarządzam) co następuje:

s1

1. Ustala się zakres działania w dziędzinie obronnoŚci państwa w czasie pokoju dla

Urzędu Gminy Bartniczka - zwany dalej "za\łesem działania".

Ż. Zal<res działania, o którym mowa w ust.l stanowi załącznikNr 1 do zarządzenia.

3. Zal<res działania zawtera przedsięwzięcia i czynności w dziedzinie obronnoŚci

państwa wspólne dla kierowników jednostek organizacyjnych a takŻę zadania

wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa stosownie do kompetencji



określonych w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach wydanych Ia ich

podstawie.

s2:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Wójcie - należy rozumieć Wójta Gminy Bartniczka

2) Urzędzie - naleŻy rozumieó Urząd Gminy w Bartniczce

3) organie samorządu terytorialnego - naleŻy rozumieó Wójta Gminy Bartniczka
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1. Kierownicy jednostek organizacyjnych opracują zakresy działania odpowiednio dla

podległej jednostki.
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Zobowlązuje Inspektora ds. obronności urzędu gminy do ustalenia zadan obronnych

wykonywanych w czasie pokoju dla wydziałów i jednostek organizacyjnych

podporządkowanych Wójtowi, w stosunku, do których sprawuje w imieniu Wójta

Gminy B aftntczka komp eten cj e nadzor cze.

ss
Inspektor ds. obronnoŚci urzędu gminy, w zakresie nadzoru nad jednostkami

podporządkowanymi Wójtowi ma obowi ązek:

- podjąÓ przedsięwzięcia związane z ptzekazaniem zadafiw zakresie obronności

państwa, określió zasady, ttyb orazterminy ich wykonania;

- udzielac pomocy fachowej w zakresie realizacji powierzonych zadah obronnych;

- podejmowac przedsięwzięcia związane Z opracowaniem i przekazaniem nakazanych

sprawozdań, ocen t analizibieŻących informacji o wykonywaniu powierzonych

zadań obronnych.
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l. Zadania obronne stanowiące informacje niejawną naleŻy przydzłe|ió pracownikom

upowaznionym w trybie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie

informacji niejawnych(Dz. U. Nr I82poz' 1228 zpóźn. Zm.).

Ż. Dokumenty dotyczące spraw, o których mowa w niniejszym zarządzetiu,

opracowuje, przechowuje i przekazuje się zgodnie z ptzepisami ustawy o ochronie

informacji niejawnych oraz innymi przepisami wykonawczymt w tym zakresie,

wydanymi przez właŚciwe organy.
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Koordynację wykonywania zadan wynikających z zakręsu dziaŁania powierza się

Sekretarzowi Gminy.
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Zarządzetie wchodziw Życie z dnięm podpisania.

Załaczn1ki:

ZałącznlkNr 1- zakres działaniaw dziędzinie obronności państwa w czasie pokoju dla

Urzędu Gminy w Bartniczce


