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PROTOKOL
KONTROLIWYKONYWANIA
ZADANOBRONNYCH
1. Organ zarzqdzaiqcykontrolg: WojewodaOpolski
2. Datarozpoczqciaizako(rczeniakontroli:14.10.2006
r. -14.10.2006
r.
- Kontrolgprzeprowadzono
godzinachpracyurzqdu.
w regulaminowych
3. Nazwakontrolowanegourzgdu:UrzqdGminyw Domaszowicach
4. Podstawaprawnaprzeprowadzenia
kontroli:
a) Rozporzqdzenie
RadyMinistr6w
z dnia 13 stycznia2004r. w sprawiekontroli
(Dz.U. 22004,Nr 151,Po2.151),
wykonywaniazadafi
obronnych
b) Plankontrolistanurealizacjizadafrw zakresieobronno6ci
w wojew6dztwie
opolskimna rok2006,
c) Upowa2nienie
Nr 2K.11.0936-65/06
WojewodyOpolskiego
do przeprowadzenia
kontroliwykonywaniazadafiobronnychz dnta02 listopada2006 r.
5. lmig, nazwiskooraz stanowiskosluibowe osoby kontrolujqcej:
Krzysztof
Latocha- inspektorw OddzialeSprawObronnych
Wydzialu
ZarzqdzaniaKryzysoweg
o Opolskiego Urzqdu Wojew6dzkieg
o
6. lmig, nazwiskooraz stanowiskoslu2boweosoby uczestniczqcejw
czynno6ciachkontrolnych, udzielajqcyc
h kontrolujqcemu stosownych
wyia5nie6, odpowiedzialnych merytorycznie za przedmiotowe zadania
obronnew UrzgdzieGminyw Domaszowicach:
lreneuszZyta- KierownikUrzgduStanuCywilnego,
Pelnomocnik
Ochrony
lnformacji
Niejawnych,
inspektorOC
7. Rodzajkontroli: Kontrolaproblemowa
8. Zakreskontroli:
planistycznej
a) Przygotowanie
i aktualno66
dokumentacji
dot.akcjikurierskiej;
b) Organizailai przebiegtrening6wakcjikurierskiej;
c) Opracowanie
dokumentacji
i znajomo66
zasadfunkcjonowania
stalegodyZuru;
d) Prowadzenie
ewidencjinaloZonych
na rzeczobrony.
Swiadczen
9. Przebiegkontroli oraz opis stanu faktycznego:
Po zapoznaniuSekretarzaGminy - p. ZdzislawaWesolego z zakresem
kontrolioraz upowaznieniem
do przeprowadzenia
kontrolistanu wykonywania
zadafi obronnychprzystqpiononiezwloczniedo przeprowadzenia
czynnoSci
kontrolnych.
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Zasadniczecele kontrolizostatyosiqgniqte,a zebranymateriafumozliwif
dokonanieoceny stanu realizaqi zadahobronnychgminy z zakresuobjqtego
kontrolq.W trakcie kontroliwszystkieuwagi przekazywanobezpoSrednio
p.
lreneuszowi Zyla, wtaz z propozycjamiprowadzeniadalszych dziala(t w
przedmiotowym
zakresie.KontrolujEcy
spotkalsig z zyczliwo6ciq
i pomocEw
reafizacji zadankontrolnych.
W trakcie przeprowadzenia
czynno6cikontrolnychstwierdzono,2e organ
administracjisamorzqdowejjest dobrze przygotowanydo organizowania
dorqczania kart powolania w przypadku 6wiczen wojskowychw trybie
natychmiastowego
stawiennictwaoraz do czynnej sluzby wojskowejw razie
ogloszeniamobilizacjii wojny. Planowaniei organizacjaakcji kurierskiejna
prawidloweprzygotowanie
terenieGminyDomaszowicezabezpiecza
okre6lonych
element6wsystemuobronnegopafistwa,zapewniajEc
tym samymwarunkido
rozwiniqcia
Sif ZbrojnychRP. OkreSlono
rejonyi trasydorgczenkart powolania,
ujqto niezbgdnesity i Srodki, opracowanonormy czasowe dla kurier6w,
sporz4dzononiezbqdnedokumentydla kierujqcegoakcjq kuriersk4,kurier6wwykonawc6w, kurier6w-lqcznik6wi kurier6w, co pozwala na prawidlowe
zrealizowaniezaplanowanychzadafi. Dob6r os6b przeznaczonych
do funkcji
kurierow-wykonawcow,
kurier6w-lqczn
ik6wi kurier6wjest wlaSciwy.
W planieakcjikurierskiej
brakujewariant6wdzialaniaw r6znychporachrokui
doby otaz stosownychuzgodniefiz wlaSciwymwojskowymkomendantem
uzupelniefi
iterenowymorganemPolicji.Rozdzielnik
obwieszczefi
o powszechnej
mobilizacji
Sil ZbrojnychRP zastqpujePlanrozplakatowania
obwieszczefiw
razie
ogfoszenia
mobilizacji
iw czasiewojny.
CzgScdokument6wniejawnych
dot. akcji kurierskiej(np. mapa),nie zostalo
pod wzglgdemprzyznawania,
zaktualizowanych
zmianylub znoszeniaklauzuli
tajnoSci,stosowniedo ustawyz dnia 22 stycznia1999 r. o ochronieinformacji
n i e j a w n y c( D
h z .U . 2 2 0 0 5r . N r 1 9 6 ,p o 2 . 1 6 3 1 , 2 2 0 0r .6N r 1 0 4 , p o 2 . 7 0 8 i 7 1 1 )
oraz Rozporzqdzenia
PrezesaRady Ministr6wz dnia 5 pa2dziernika
2005 r. w
sprawiesposobuoznaczania
material6w,
umieszczania
na nichklauzultajno6ci,
a
(Dz.U. 22005r. Nr 205 poz.1696).
takzezmianynadanejklauzuli
tajno6ci
Treningiakcjikurierskiejodbywajqsig corocznie,po uzyskaniuwymaganego
zezwoleniaWojewody Opolskiego.Stwierdzonodobry poziom organizacji
teoretycznegoszkoleniaz kurieramilqcznikamii wykonawcami,bgdqcymi
pracown
ikami administracji samorzqdowej
orazkurierami.
Z dokumentacji
stafegody2uruwynika,2e organadministracji
samorzqdowej
prawidloworealizuje zadaniawynikajqcez Zarz4dzeniaNr 66/05 Wojewody
Opolskiego
220 kwietnia2005 r. w sprawieorganizacji
systemustalychdyzurow
na potrzebypodwylszaniagotowoSciobronnejpafstwa. Staty dy2urw gminie
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zostalwprowadzonyZarzqdzeniem
Nr OR-015214105
W6jta GminyDomaszowice
z dnia 09.05.2005r. w sprawie organizacjistalego dyZuru na potrzeby
podwy2szaniagotowo6ciobronnej pafistwa,w anriqzkuz czym vvyznaczono
pracownik6wdo skladu osobowegostalegodyZuru,okreSlonoorganizacjqi
zasady jego petnienia,wyznaczonoosoby odpowiedzialneza prawidlowe
funkcjonowaniestalego dyzuru, zapewniono odpowiednio wyposazone
pomieszczenia,opracowanoszczeg6low4instrukcjgdzialaniastalego dyzuru,
pracownik6w
Pfan powiadamiania
UrzgduGminy,v,rykazwybranychtelefon6w,
adres6wurzgd6wi instytucji,tabelez sygnalamii komunikatami
alarmowymi,
ostrzegawczymi
oraz pzygotowanoPlan dyzur6w,KsiqZkgmeldunk6w,wzory
meldunk6wi DziennikinformacjistalegodyZuru.Szkolenieos6bwchodzqcych
w
skladstategody2uruodbywasig podczastrening6wakcji kurierskiej.
Osobyte
posiadaj4wymaganepo6wiadczenie
bezpieczefistwa
uprawniajqcedo dostqpu
do informacji
niejawnych,
stanowiqcych
tajemnicqsluZbowq.
EwidencjanalozonychSwiadczefina rzecz obrony prowadzonajest na
biezqco,w oparciu o Rejestrywydanychdecyzji w sprawach Swiadczen
rzeczowychi osobistych na rzecz obrony. Plany Swiadczeriosobistych/
rzeczorych Gminy Domaszowicena rok 2005, 2006, Plany Swiadczeri
przewidzianych
osobistychlzeczov,tych
do realizacji
w razieogfoszenia
mobilizacji
i w czasiewojny na terenieGminy Domaszowice
oraz Zbiorczezestawienia
przewidzianych
Swiadczeh
osobistych
lzeczov,tych
do realizacjina terenieGminy
Domaszowice
w danymrokuopracowane
sq czytelniei przejrzy6cie,
zgodnieze
wzoramizawartymiw Rozpozqdzeniu
RadyMinistr6wzdnia 3 sierpnia2004r.w
sprawieSwiadczefi
rzeczorychna rzeczobronyw czasiepokoju(Dz.U. 2004,Nr
181,poz. 1872)i Rozporzqdzeniu
RadyMinistr6w
z dnia5 pa2dziernika
2004r. w
sprawieSwiadczefi
osobistychna rzeczobronyw czasiepokoju(Dz.U. 2004,Nr
plany/zestawienia
229,poz.2307).PowyZsze
nie posiadajqwymaganych
klauzul
tajno6ci(S 23.1/ S 44.1 przedmiotowych
rozpozqdzefiRadyMinistr6w
w sprawie
Swiadczen
osobistych
lrzeczov,tych
na rzeczobronyw czasiepokoju).
10.Zaleceniapokontrolne:
Zgodniez postanowieniami
Ministr6wSpraw
$ 10 oraz $ 17 Rozporzqdzenia
Wewngtrznych
i Administracji,
ObronyNarodowejoraz Infrastruktury
z dnia 5
lipca 2002 r. w sprawietrybu dorgczaniakart powolaniai rozplakatowania
obwieszczefi
o stawieniusig os6bdo czynnejsluzbywojskowej(Dz.U. 22002,Nr
122,Poz. 1049)oraz Zarzqdzeniem
z dnia 6
Nr 134/06WojewodyOpolskiego
pa2dziernika2006 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie
wojew6dztwa
opolskiegoproszQzaktualizowad/opracowa6
Plan rozplakatowania
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I
t.
obwieszczen
w razie ogloszeniamobilizacjii w czasiewojny oraz Plan akcji
kurierskiej
na terenieGminyDomaszowice.
Dokumentyniejawnedotyczqceakcji kurierskiejnale2y podda6 stosownej
weryfikacjii zaktualizowa6
przepisamio
zgodniez aktualnieobowiqzujqcymi
ochronieinformacji
niejawnych.
Przedmiotowymplanom/zestawieniom
dotyczqcymSwiadczefirzeczov'rychl
osobist/chna rzeczobronyw czasiepokoju,o ktorychmowaw Rozporzqdzeniu
Rady Ministrowz dnia 3 sierpnia2004 r. w sprawieSwiadczefirzeczowychna
rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. 2004, Nr 181, poz. 1872) oraz
Rozporzqdzeniu
Rady Ministr6wz dnia 5 paZdziernika2004 r. w sprawie
Swiadczefi
osobistych
na rzeczobronyw czasiepokoju(Dz.U. 2004,Nr 229,poz.
2307),nale2ynada6stosownqklauzulgtajno6ci,stosujEcaktualnieobowiEzujEce
przepisami
o ochronieinformacji
niejawnych.
Nieprawidlowo6ci
ujawnionepodczasprzeprowadzenia
czynnoScikontrolnych
nale2yusunq6w terminiedo dnia 30.12.2006
r., o czymproszepoinformowa6
w
stosownympismie, organ zazqdzajqcykontrolq.
11.Uwagikoficowe:
a) Wynikikontrolizostalyom6wionezp.ZdzislawemWesotym(Sekretarzem);
b) Zgodniez $ 16 ust.3 Rozporzqdzenia
RadyMinistr6wzdnia 13 stycznia2004
(Dz. U. 22004, Nr 151,
r. w sprawiekontroliwykonywania
zadafiobronnych
prawozgloszenia
Poz. 151),kierownikowi
kontrolowanego
urzgduprzysluguje
do kontrolujqcego
zastzeilelido ustalefizawartychw protokolepokontrolnym,
podlega
w terminiedo 14 dni od dniajegodorgczenia.
Zasadno6c
zastrze2en
ponownemusprawdzeniuw spos6b okre6lonyprzez organ, ktory zarzqdzil
kontrolg.
Podpis
kontrolow

Podpiskontroluj4cego

urzqdu
(
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mgr K{sztof Latocho

Wvkonano
w 2 egz.
Egz.Nr 1 - UrzqdGminyw Domaszowicach
Egz.Nr 2 -\Nydzial ZarzqdzaniaKryzysowegoOUW
Wykonali sporzqdzitKrzysztofLatocha
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