
ZARZĄDZENIE NR VIII/254/2020 
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE 

z dnia 3 grudnia 2020 r. 

w sprawie: planu i organizacji kontroli problemowych realizacji zadań obronnych na 2021r. w jednostkach 
samorządowych Miasta Orzesze. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 2 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r. w sprawie 
kontroli wykonywania zadań obronnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 16, poz.151 z późn. zm. ) oraz Zarządzenia Nr 311/14 
Wojewody Śląskiego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zasad planowania i przeprowadzania przez organy 
samorządu terytorialnego kontroli problemowych realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony 
wykonywanych przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców. 

§ 1. Przeprowadzić kontrolę problemową wykonywania zadań obronnych w Wydziale Gospodarki 
Przestrzennej i Odpadów Komunalnych Urzędu Miejskiego Orzesze. 

§ 2. Kontrolę przeprowadzić w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zadań obronnych oraz 
określenia stanu przygotowań obronnych w państwie. 

§ 3. Kontrolę przeprowadzić w zakresie: uwzględnienia potrzeb obronności w planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

§ 4. Przeprowadzić kontrolę w miesiącu kwietniu 2021r. 

§ 5. Do przeprowadzenia kontroli powołuję zespół kontrolny w składzie: 

1. Sonia Janecka – Kierownik Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom 
oraz Zarządzania Kryzysowego – przewodnicząca 

2. Łukasz Podkowik – Inspektor Referatu ds.Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania 
Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego – członek 

§ 6. Przyjąć w formie załącznika do Zarządzenia plan kontroli określony powyżej. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, 
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

inż. Mirosław Blaski 
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Z A T W I E R D Z A M                                                                                                           Orzesze, dnia 3.12.2020r. 
( nazwa organu )                                                                                                                                                                                           (miejscowość, dnia )                                                                                                                                                             
Miasto Orzesze      

ul. św. Wawrzyńca 21   
43 – 180 Orzesze                                                                                                                                                RWZK.5553.1.2020 

                                                                                                                                                                             RWZK.KW-00401/20 
                                                                                                                                                                                   ( znak sprawy ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
……………………………………. 
    ( imię i nazwisko, podpis)                                                        

 

                PLAN KONTROLI PROBLEMOWYCH  REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH NA ROK 2021 

w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Orzesze  

oraz w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego Orzesze. 

 

 

Lp. 

Cel, przedmiot i zakres kontroli 

( problematyka kontroli) 

Jednostki  organizacyjnej 

lub komórki 

organizacyjne 

podlegające 

kontroli 

Przewidziany termin 

kontroli 

Skład zespołu 

kontrolnego 

(w tym wskazanie 

przewodniczącego) 

Uwagi 

1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 

Kontrola obejmie: 

Uwzględnienie potrzeb obronności w planach 

zagospodarowania przestrzennego: 

- aktualizacja planu ochrony zabytków na terenie gminy,       

a także podjęcie przygotowań niezbędnych do realizacji 

określonych w nim zadań. 

 

Wydział Gospodarki 

Przestrzennej i Odpadów 

Komunalnych 

kwiecień 2021r. 

 

 

 

Sonia Janecka -  

przewodnicząca 

Łukasz Podkowik- 

członek 

 

RAZEM KONTROLI: 1 

 

       OPRACOWAŁ: 
                                                                                                                                                             Sonia Janecka                                                                                                                                
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