
ZARZĄDZENIE NR 18/08
Wójta Gminy Kruklanki 

 dnia 12 maja 2008 r.

w sprawie: ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju   dla referatu, 
samodzielnych  wieloosobowych  stanowisk  pracy  Urzędu  Gminy  w Kruklankach,   Ochotniczej  Straży 
Pożarnej, oraz podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych. 

Na podstawie Zarządzenia Nr 109 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 
1 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności  państwa w 
czasie  pokoju  dla  organów  samorządu  terytorialnego,  kierowników  zespolonych  służb,  inspekcji  i  straży 
wojewódzkich,  przedsiębiorców  i  kierowników  innych  jednostek  organizacyjnych  oraz  władz  organizacji 
społecznych zarządza się, co następuje: 

     §  1.1.  Ustala  się  zakresy  działania  w  dziedzinie  obronności  państwa  w czasie  pokoju  dla   referatu, 
samodzielnych  i  wieloosobowych  stanowisk pracy Urzędu Gminy w Kruklankach,  straży oraz  podległych  i 
nadzorowanych jednostek organizacyjnych – zwany dalej „zakresem działania”.
         2.  Zakresy działania, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.
         3. Zakres działania zawiera przedsięwzięcia i czynności w dziedzinie obronności państwa dla referatu, 
samodzielnych  i  wieloosobowych  stanowisk  pracy  Urzędu   Gminy  Kruklanki,  straży  oraz  podległych   i 
nadzorowanych jednostek organizacyjnych,  a także zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych 
państwa stosownie do kompetencji określonych w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach wydanych na 
ich podstawie.
      
    § 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)  referacie – należy przez to rozumieć RF- referat finansowy.
2) samodzielnych i wieloosobowych stanowiskach pracy – należy przez to rozumieć odpowiednio pracowników 
ds.:

• OR- organizacyjnych i obsługi Rady i działalności gospodarczej,
• OKF- oświaty, kultury, promocji i turystyki oraz pozyskiwania funduszy rozwojowych,
• GOW- gospodarki nieruchomościami, obro0nnych i wojskowych oraz zarządzania kryzysowego,
• PBO- planowania przestrzennego, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych,
• SO i USC- obywatelskich i USC,
• GKM- gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, bhp i p/poż ;

2) strażach – należy przez to rozumieć odpowiednio Ochotniczą Straż Pożarną w Kruklankach i Jeziorowskich. 
3) jednostkach organizacyjnych   -  należy przez to rozumieć odpowiednio GOK, Bibliotekę Gminną, Szkołę 
Podstawową w Kruklankach i Boćwince oraz Gimnazjum w Kruklankach;
4) GOPS – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach
    
     §  3.  Zadania  obronne stanowiące  tajemnicę państwową lub służbową należy przydzielić  pracownikom 
posiadających  poświadczenie  bezpieczeństwa upoważniające  do dostępu  do informacji  niejawnych  w trybie 
przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196. poz.
1631 z późn. zm. ).
     
      § 4. Koordynację wykonywania zdań wynikających z zakresu działania powierza się inspektorowi d/s. 
gospodarki  nieruchomościami,  obronnych  i  wojskowych  oraz  ZK  ,  którego  czyni  się  odpowiedzialnym  za 
aktualizację załącznika do niniejszego zarządzenia - stosownie do nałożonych zadań w dziedzinie obronności 
państwa, ustalonych w trybie ustaw 
i rozporządzeń wykonawczych.

       § 5. Zadania obronne na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny dla referatu,  
samodzielnych  i  wieloosobowych  stanowisk pracy Urzędu Gminy w Kruklankach,  straży oraz  podległych  i 
nadzorowanych jednostek organizacyjnych ustalone zostaną w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy na 
czas wojny.

       § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


