
ZARZĄDZENIE NR 38.2021 
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Grębocice 

Na podstawie § 2 pkt 6, 7, 8, § 11 pkt. 2 i § 12 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 
2004 roku w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151 z późn. zm.) 
w związku z art. 6 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1541 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Wójt Gminy Grębocice zarządza kontrolę wykonywania zadań obronnych zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych. 

2. Za planowanie oraz przeprowadzenie kontroli w obszarach obronnych gminy jest odpowiedzialny 
Główny Specjalista  ds. zarządzania kryzysowego i OC. 

§ 2. 1. Kontrolę prowadzi się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz 
określenia stanu przygotowań obronnych w gminie Grębocice. 

2. ) Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań obronnych, wynikających z ustawy oraz przepisów 
wykonawczych wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych 
oraz porozumień zawartych z organem administracji publicznej, w szczególności sprawdzeniu podlegają 
zagadnienia dotyczące m.in.: 

a) planowania operacyjnego; 

b) stanu przygotowań: -   do mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, -   do 
realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza realizowanych na rzecz wojsk 
sojuszniczych, 

c) organizacja systemu kierowania, 

d) planowania i organizowania świadczeń na rzecz obrony; 

e) przygotowania zasobów kadrowych niezbędnych do wykonywania zadań obronnych, 

f) realizacji zadań związanych z przygotowaniem określonych jednostek organizacyjnych do militaryzacji, 

g) szkolenia obronnego. m 

§ 3. Kontrolę prowadzi się w stosunku do: 

1. Komórek organizacyjnych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, wobec których Wójt Gminy 
Grębocice jest organem założycielskim oraz innych jednostek mu podległych albo przez niego nadzorowanych. 

2. Przedsiębiorców i instytucji realizujących zadania obronne, nałożone na nich na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. 

§ 4. Kontrolę prowadzi się w trybie kontroli problemowej lub doraźnej. 

§ 5. Główny Specjalista  ds. zarządzania kryzysowego i OC opracowuje  „Plan kontroli realizacji zadań 
obronnych w Gminie Grębocice” (zwany dalej „Planem kontroli”), w którym określa się zakres podmiotowy 
i przedmiotowy planowanych kontroli oraz terminy ich prowadzenia. 

§ 6. 1. Wójt Gminy Grębocice zarządzający kontrolę, zawiadamia kierowników jednostki/komórki 
kontrolowanej albo przedsiębiorcę co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia kontroli. 

2. Zespół kontrolny wyznaczony spośród pracowników Urzędu Gminy Grębocice prowadzi kontrolę na 
podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Grębocice, okazywanego wraz z dokumentem 
tożsamości kontrolujących. 

3. Kierownik jednostki/komórki kontrolowanej oraz przedsiębiorca są obowiązani do zapewnienia 
możliwości realizacji przez członków zespołu kontrolnego zadań wynikających z „Programu kontroli”. 
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§ 7. 1. Wyniki kontroli zespół kontrolny ujmuje w protokole pokontrolnym, który niezwłocznie przedstawia 
do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Grębocice. 

2. Protokół pokontrolny po zatwierdzeniu przez organ zarządzający kontrolę odpowiednio: 

1) egzemplarz nr 1 – pozostawia w urzędzie – a/a, 

2) egzemplarz nr 2 – przesyła do kierownika kontrolowanej jednostki/komórki kontrolowanej albo do 
przedsiębiorcy. 

4) Kierownik kontrolowanej jednostki/komórki kontrolowanej albo przedsiębiorca może zgłaszać 
przewodniczącemu zespołu kontrolnego zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole, w terminie 14 dni 
od dnia jego doręczenia. Zasadność zastrzeżeń podlega ponownemu sprawdzeniu w sposób określony przez 
zarządzającego kontrolę. 

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Grębocice. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Grębocice 
 
 

Roman Jabłoński 
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