Zarządzenie

Nr ...

afJ.,..i2Q, ..1.~:
..7.!?.1.9...

Starosty Kolskiego

z dnia

"J.q.p.l.d~re.(/l!!;:m.

w sprawie zmiany Zarządzenia
w sprawie kontroli wykonywania

Na podstawie

2019 r.

NI' OZ.120.27/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

zadań obrony cywilnej na terenie powiatu kolskiego

art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.)
oraz §4 pkt 3 Rozporządzenia
szczegółowego

Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie

zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej

województw, powiatów i gmin (Dz. U. nr 96, poz. 850) zarządzam, co następuje.

§l
W Zarządzeniu Starosty Kolskiego nr OZ.120.27/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. wprowadza
się zmiany w treści § 4 niniejszego Zarządzenia, który otrzymuje brzmienie:
"Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Pionu Bezpieczeństwa

i Zarządzania

Starostwa Powiatowego w Kole".
§2

Wprowadza

SIę zmiany

nr OZ.120.27/2018

w treści Załącznika

nr 2 do Zarządzenia

Starosty Kolskiego

z dnia 20 czerwca 2018 r., który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego

Zarządzenia

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr l
do Zarządzenia nr

.

Starosty Kolskiego z dnia

.

stanowiący
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr OZ.120.27/2018
Starosty Kolskiego z dnia 20 czerwca 2018 r.

Koło, dnia

.

(nazwa organu zarządzającego kontrolę)

UPOWAŻNIENIE Nr

.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.) oraz § 4 pkt 3
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)

Upoważniam
Przewodniczący Komisji:

- Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania
Starostwa Powiatowego w Kole
(imię i nazwisko)

członkowie:

- pracownik Starostwa Powiatowego w Kole
- pracownik Starostwa Powiatowego w Kole
do przeprowadzenia kontroli problemowej z zakresu zadań

Sprawdzenie stanu faktycznego w zakresie planowania i realizacji przedsięwzięć związanych
z wykonywaniem zadań obrony cywilnej przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
(zakres kontroli)

(nazwa kontrolowanego urzędu lub jednostki organizacyjnej albo przedsiębiorcy wykonującego zadania obronne)

Upoważnienie jest ważne do dnia

.

