
Zarządzenie Nr Or.I.0050.73.2019 
Burmistrza Gogolina 

z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

w sprawie podziału zadań obronnych i ustalenia zakresów czynności komórek organizacyjnych 

Urzędu Miejskiego w Gogolinie  w zakresie obronności państwa w czasie pokoju oraz podczas 

podwyższania gotowości obronnej państwa 

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

z 2019 r. poz. 506), w związku z § 3 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 

stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152), zarządza się co następuje:  

 

§ 1.1. Ustala się podział zadań obronnych i zakres czynności komórek organizacyjnych Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie w zakresie obronności państwa w czasie pokoju stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Ustala się podział zadań obronnych i zakres czynności komórek organizacyjnych Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie w zakresie obronności państwa podczas podwyższania gotowości 

obronnej państwa stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych do: 

1) dokonania szczegółowego podziału przedsięwzięć i czynności w zakresie obronności 

państwa w czasie pokoju między poszczególnych pracowników;  

2) opracowania oraz aktualizacji kart realizacji zadań operacyjnych nałożonych na daną 

komórkę organizacyjną. 

 

§ 3. Bezpośredni nadzór i kontrolę czynności realizowanych przez kierowników komórek 

organizacyjnych w zakresie obronności państwa sprawuje Burmistrz Gogolina oraz 

w powierzonym zakresie Zastępca Burmistrza  i Sekretarz Gminy. 

 

§ 4. Koordynację realizacji zadań wynikających z zakresu czynności komórek organizacyjnych 

powierzam naczelnikowi wydziału Gminne Centrum Reagowania, którego upoważniam do 

uzgodnień z kierownikami komórek organizacyjnych, przedsięwzięć o których mowa 

w  § 2 pkt.1 ppkt. 1-2 niniejszego zarządzenia. 

 

§5. Traci moc  zarządzenie Nr Or I. 0050.67.2011 Burmistrza Gogolina z dnia 11.07.2011 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie na czas 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


