
Zarządzenie Nr 005.428.2016 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 06.12.2016r. 

 

 

w sprawie planowania kontroli problemowych z realizacji zadań obronnych  

w Gminie Nędza w roku 2017 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2016.446 j.t. z dnia 2016.04.04), art. 6 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.  

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2016.1534 j.t. z dnia 

2016.09.23 ) §12 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie 

kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz.U.2004.16.151 z dnia 2004.02.04 ), w związku  

z  zarządzeniem  nr 311/14 Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie 

zasad planowania i przeprowadzania przez organy samorządu terytorialnego kontroli 

problemowych realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony wykonywania 

przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców,  w sprawie przeprowadzenia kontroli 

problemowych wykonywania zadań obronnych w 2017 roku Wójt Gminy Nędza zarządza, co 

następuje:  

 

§ 1 

 

1. Ustala się zasady planowania przez Wójta Gminy Nędza kontroli problemowych 

realizacji zadań obronnych przez jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane, 

oraz komórki organizacyjne Gminy Nędza. 

 

2. Kontrolami, o których mowa w ust. 1 obejmuje się w szczególności jednostki 

organizacyjne i komórki organizacyjne Gminy Nędza, realizujące lub współdziałające 

w realizacji zadań obronnych określonych w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania 

Gminy Nędza w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  

i w czasie wojny” i innych w dokumentach planistycznych.  

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego, 

zajmujące się problematyka spraw obronnych w Gminie Nędza, do opracowania corocznego 

planu kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na rok następny i przesłania  

w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok planowanego przeprowadzenia kontroli, 

do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach. 

 

§ 3 

Zatwierdzony plan kontroli przesłać pocztą elektroniczną w systemie (e-PUAP) do Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach. 

 

  



 

§ 4 

 

Wykonanie zarządzenia i przeprowadzenie kontroli problemowych według opracowanego 

planu kontroli, oraz dobór składu osobowego kontroli  powierzam Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 5 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.121.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 21 marca 2016r.  

w sprawie planowania kontroli problemowych 

  

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 


