
 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 

 Wójta Gminy Zawonia 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

 

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Zawonia  

w 2021 r. 

 

 

Na podstawie  art. 6 ust 2  pkt  10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1541) zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. ( Dz. U z 2004 

r. Nr 16, poz. 151 ze zm.)  zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się zasady przeprowadzania kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Zawonia 

w roku 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 

Wprowadza się do użytku służbowego roczny plan kontroli problemowych w zakresie realizacji 

zadań obronnych na terenie Gminy  w roku 2021, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 3 

Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny, który po zakończeniu czynności kontrolnych sporządzi 

protokół i przedstawi go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zawonia. 

§ 4 

 Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy   

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Zawonia 

                                                                                                         Agnieszka Wersta 

 

 

 

 



                           

 

                                

                                                                                Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2021                   

Wójta Gminy Zawonia z dnia 25.02.2021 r. 

 

 

Wytyczne do przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych  

na terenie Gminy Zawonia w roku 2021  

 

§ 1. 

 Postanowienia ogólne. 

1. Zasady przeprowadzania kontroli określają zakres prowadzenia kontroli wykonywania zadań    

obronnych planowanych i realizowanych przez Urząd Gminy Zawonia oraz podległe  gminne 

jednostki organizacyjne. 

2. Kontrola realizacji zadań obronnych może być prowadzona w trybie kontroli problemowej. 

§ 2. 

 Zakres i tryb organizowania kontroli. 

1. Kontrola zadań obronnych zostanie przeprowadzona zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych ( Dz. U z 2004 r. Nr 16, poz. 151 

ze zm.). 

2. Kontrolą objęte zostaną wykonywane zadania obronne wynikające z ustaw oraz przepisów 

wydanych na ich podstawie. 

3. Zakres  planowanej kontroli będzie uwzględniał zadania realizowane przez podmioty dotyczące:    

− planowania  operacyjnego, 

− przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. 

4. Planując kontrolę realizacji zadań obronnych uwzględnia się  najistotniejsze zadania wynikające 

z Planu operacyjnego funkcjonowania  gminy Zawonia w warunkach zewnętrznego zagrożenia  

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

§ 3. 

Kontrolę przeprowadzi Zespół kontrolny, który po zakończeniu czynności sporządzi protokół 

i przedstawi go do zatwierdzenia Wójtowi  Gminy Zawonia. 

§ 4. 

Zakres i termin przeprowadzenia kontroli zostanie przekazany podmiotowi kontrolowanemu na piśmie 

na  30 dni  przed jej rozpoczęciem. 


