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Pan
Józef ZUWAŁA

Wójt
Gminy BEJSCE

W załączeniu przesyłam zatwierdzony i podpisany przez Wojewodę

Świętokrzyskiego egzemplarz protokołu z przeprowadzonej w dniu 16 lutego 2018 r.

kontroli problemowej realizacji zadań w zakresie obronności w Urzędzie Gminy

w Bejscach.

Zalaczników: 1 na 6 ark. - tylko adresat.
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PROTOKÓŁ

Kielce, dnia 16 lutego 2018 r.

z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności
w Urzędzie Gminy w Bejscach

W dniu 16 lutego 2018 r., zespół kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego zło-
żony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

Przewodniczący - Grzegorz SOBCZYK

- Paweł GOS

- Tadeusz BĄCZYŃSKICzłonkowie:

-Łukasz SURMA

- kierownik OSO WBiZK ŚUW,
upoważnienie nr 88/2018,

- inspektor wojewódzki,
upoważnienie nr 89/2018,

- st inspektor wojewódzki,
upoważnienie nr 90/2018,

- inspektor wojewódzki,
upoważnienie nr 91/2018,

realizując zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w spra-
wie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z późniejszymi
zmianami) przeprowadził kontrolę problemową wykonywania zadań w zakresie
obronności w Urzędzie Gminy w Bejscach.

1. Odpowiedzialni za sprawy obronne:

1.1. Wójt - Józef

1.2. Sekretarz Gminy - Ilona

ZUWAŁA

BERUŚ

1.3. Pracownik - Joanna MICHALSKA - inspektora ds. po-
wszechnego obowiązku obronycf);Cj; '="."0



2. Zakres kontroli:

2.1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych:
- Koncepcja organizowania przygotowań obronnych w czasie pokoju;
- Dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie pozamilitarnych przygo-

towań obronnych /zarządzenia, wytyczne, harmonogramy/,
- Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań

obronnych organu,
- Regulamin organizacyjny urzędu /instytucjil i jego aktualność, a w tym:

a) wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej urzędu /instytucji! komórki
/stanowiska/ do spraw obronnych i zakres jego zadań,

b) uwzględnienie zadań obronnych w zakresach zadań urzędu /instytucji!,
komórek organizacyjnych i zakresach obowiązków osób funkcyjnych,

- Regulamin na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz jego
zgodność z obowiązującym regulaminem,

2.2. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mobi-
lizacyjne rozwinięcie Sil Zbrojnych.
- Dokumentacja w zakresie organizacji i przebiegu akcji kurierskiej;
- Decyzje o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera;
- Upoważnienia do doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojsko-

wych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa w celu,
o którym mowa wart. 60 ust. 8 pkt 2 Ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oraz do okresowej służby wojskowej peł-
nionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa w celu, o którym mowa
wart. 60 ust. 8a ustawy.

2.3. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS)
na rzecz wojsk sojuszniczych:
- Dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie powołania, organizacji

i funkcjonowania PK HNS;
- Dokumentacja PK HNS i jej aktualność;
- Baza danych umożliwiająca udostępnienie zasobów /województwa, powia-

tu, gminy/ na potrzeby HNS i jej aktualizacji;
- Zadania HNS w kartach realizacji zadań operacyjnych.

2.4. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego:
Dokumenty kierowania wewnętrznego w zakresie szkolenia obronnego
/zarządzenia, wytyczne, harmonogramy/,
Zakres zadań komórek organizacyjnych i zakresów obowiązków osób re-
alizujących zadania w zakresie szkolenia obronnego,
Program i plany szkolenia obronnego i ich zgodność merytoryczna oraz
dokumentacja zabezpieczająca proces szkolenia /plany dnia szkolenio-
wego, plany - konspekty do zajęć, dzienniki lekcyjne/,
Dokumentacja prowadzonych ćwiczeń obronnych i jej zgodność z pro-
gramem i planem szkolenia oraz metodyką przygotowania i prowadzenia
ćwiczeń.

3. Opis stanu faktycznego kontrolowanych problemów:

3.1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.
Ocenę tego obszaru dokonano w oparciu o zapisy dokumentów organizacyjnych
oraz dokumentów regulujących problematykę przygotowań obronnych w gminie,
którymi są:
- Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Bejscach;
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- Wydawane corocznie zarządzenie Wójta Gminy w sprawie realizacji pozamili-
tarnych przygotowań obronnych wraz z Planem zasadniczych przedsięwzięć
w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych i harmonogramem reali-
zacji zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań
obronnych;

- Zakres odpowiedzialności kompetencyjnej pracownika, któremu powierzono
wykonywanie zadań obronnych.

a) Urząd posiada Koncepcję pozamilitarnych przygotowań obronnych sporządzo-
ną zgodnie ze wzorem;

b) Wójt wydał zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań
obronnych w Gminie Bejsce w 2018 roku. Załączniki do zarządzenia: Plan za-
sadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych
i Harmonogram realizacji zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitar-
nych przygotowań obronnych w 2018 roku opracowane zostały zgodnie z obo-
wiązującymi wzorami dokumentów i są na bieżąco aktualizowane;

c) Regulamin organizacyjny urzędu został wprowadzony zarządzeniem
Nr 81/2017 wójta Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2017 r.

W regulaminie stwierdzono:
a) w ~ 5 ust. 3 pkt 4 w zakresie zadań urzędu znajduje się właściwy zapis

o realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw szczególnych;

b) w ~ 10 ust. 2 w zakresie zadań wójta właściwie określono jego ogólne kierow-
nictwo i nadzór nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez gminę
i podległe jednostki organizacyjne oraz sprawowanie funkcji Szefa Obrony
Cywilnej Gminy i Kierownika Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

c) w ~ 11 ust. 2 w zakresie zadań sekretarza właściwie określono jego funkcję
organizacyjną i koordynacyjną w realizacji zadań obronnych wykonywanych
przez Urząd wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także z ustaw szcze-
gólnych i opracowanych planów;

d) w ~ 50 ust. 2 w zakresie zadań wspólnych stanowisk pracy określono obowią-
zek realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych ustaw szczególnych;

e) w ~ 52 ust. 1 w zakresie działania Referatu Spraw Obywatelskich, Ogólnych
i Obronnych oraz USC właściwie określono prowadzenie spraw związanych
z realizacją zadań obronnych;

f) w ~ 58 właściwie określono, że w przypadkach szczególnych zagrożeń, reali-
zację zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej dla Urzę-
du określa Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bejsce na okres zagroże-
nia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny;

d) Regulamin organizacyjny urzędu na okres zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa, kryzysu i wojny wprowadzony zarządzeniem Nr 82/2017 z dnia
29 grudnia 2017 r. Wójta Gminy Bejsce opracowany został na właściwej pod-
stawie prawnej i stanowi logiczne uzupełnienie istniejącego regulaminu;

e) Zakres kompeteńcyjny pracownika zawiera wszystkie obszary realizowanych
zadań obronnych.



3.2. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mo-
bilizacyjne rozwinięcie Sil Zbrojnych.

a) Plan akcji kurierskiej Gminy Bejsce opracowano jako dokument zastrzeżony i
wprowadzono go na terenie jednostki Zarządzeniem Nr 61/2016 Wójta Gminy
Bejsce z dnia 19 września 2016 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na te-
renie Gminy Bejsce. Ww. plan został uzgodniony z Wojskowym Komendantem
Uzupełnień w Busku-Zdroju i Komendantem Powiatowym Policji w Kazimierzy
Wielkiej oraz zatwierdzony przez Wójta. Podstawę do opracowania ww. planu
stanowiło Zarządzenie Nr 51/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29
kwietnia 2016r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że plan
akcji kurierskiej Gminy Bejsce składa się z następujących części:

I dokumentacji kierującego akcją kurierską,
II dokumentacji kurierów wykonawców,
III dokumentacji kurierów.

Integralnym dokumentem jest opracowany przez Wójta plan rozplakatowania
obwieszczeń Gminy Bejsce. Do planu akcji kurierskiej dołączona jest aktualna
tabela sygnałowa "Zefir" z lutego 2014r. wraz z pisemnym potwierdzeniem faktu
zapoznania się z jej treścią przez osoby upoważnione do kierowania akcją ku-
rierską na terenie jednostki. Mapa na potrzeby akcji kurierskiej z naniesionymi
podstawowymi i zapasowymi trasami doręczeń została sporządzona w sposób
czytelny. Całość dokumentacji planistycznej wykonana została na aktualnych
wzorach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

b) Akcja kurierska na terenie Gminy Bejsce została zorganizowana na bazie pra-
cowników urzędu. Siły i środki przeznaczone na potrzeby akcji kurierskiej - ujęte
w planie - na obecną chwilę są wystarczające. Wszystkie osoby pełniące funk-
cje kurierów-łączników, kurierów-wykonawców oraz kurierów otrzymały stosow-
ne decyzje o przeznaczeniu na ww. stanowiska. W celu zapewnienia wystar-
czającej ilości środków transportu - dla potrzeb akcji kurierskiej - w stosunku
do kurierów wydano decyzje zawierające nakaz użycia posiadanych samocho-
dów. Ilość samochodów w stosunku do ilości tras jaka jest ujęta w planie jest
wystarczająca i w pełni zapewnia zabezpieczenie logistyczne doręczania do-
kumentów powołania w razie zaistnienia takiej potrzeby.

c) W wyniku kontroli ustalono że Wójt Gminy Bejsce wydał stosowne upoważnie-
nia do doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowa-
dzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa w celu o którym mowa wart.
60 ust. 8 pkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej. oraz do okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiasto-
wego stawiennictwa, w celu o którym mowa wart. 60 ust. 8a ww. ustawy.

3.3. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS)
na rzecz wojsk sojuszniczych.

a) W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bejscach wprowadzonym
zarządzeniem nr 81/2017 Wójta Gminy Bejsce z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Bejsce
w rozdziale III 952 ust 1 pkt 53 ppkt g. brak jest zapis:
"planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań wy-
nikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) i bazy danych na po-
trzeby HNS w tym prowadzenie Punktu Kontaktowego HNS":
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b) W zakresie czynności Pani Joanny Michalskiej - inspektora ds. powszechnego
obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego znak OSO.220.210.1.2018
02 stycznia 2018 roku w zakresie spraw obronnych jest zapis:
,,Planowanie i wykonywanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań wy-
nikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) na rzecz wojsk sojusz-
niczych w tym:
- prowadzenie dokumentacji PK HNS i jej aktualizacja,
- prowadzenie i aktualizacja bazy danych HNS i jej aktualizacja,
- sprawozdawczość z zakresu HNS";

c) Na podstawie Zarządzenia Nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
26 marca 2015 L, Wójt Gminy Bejsce wydał zarządzenie nr 23/2015 z dnia 10
kwietnia 2015 roku w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Bejsce w zakre-
sie wsparcia państwa gospodarza i powołania PK HNS:

d) PK HNS zorganizowano w oparciu o stanowisko Sekretarza Gminy oraz sta-
nowisko ds. powszechnego obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego;

e) Obsada PK HNS posiada ważne upoważnienia do reprezentowania organu;
f) Dokumentacja PK HNS została opracowana i jest prowadzona poprawnie

zgodnie z obowiązującymi wzorami;
g) Baza danych HNS została przygotowana i jest prowadzona w formie elektro-

nicznej E-KOZ.
h) Zadania HNS zostały ujęte w KZO poprawnie.

3.4. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego:
a) W zakresie czynności Pani Joanny Michalskiej w pkt.1 ppkt 11 i 12 są prawi-

dłowe zapisy "sporządzanie programów i planów szkolenia obronnego, pro-
wadzenie szkolenia obronnego z pracownikami urzędu oraz prowadzeniu do-
kumentacji planistyczno-szkoleniowej w tym zakresie".

b) Program szkolenia obronnego na lata 2017+2019 został opracowany zgodnie
z przesłanym wzorem.

c) Plan szkolenia obronnego na 2018 rok został opracowany prawidłowo
i uzgodniony z WBiZK ŚUW w terminie.

d) Plan szkolenia obronnego na 2017 rok został w pełni zrealizowany;
e) Dokumentacja szkoleniowa jest prowadzona prawidłowo (w planach są zapisy

o realizacji przedsięwzięć, konspekty i dzienniki do zajęć są prowadzone na
bieżąco zgodnie z wzorami).

4. Podsumowanie

Zespół Kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego na podstawie przedstawionych do-
kumentów stwierdził, że Urząd Gminy w Bejscach jest przygotowany do realizacji
zadań obronnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych w czasie po-
koju. W większości właściwie określone zostały zakresy odpowiedzialności kom-
petencyjnej kierownictwa urzędu w obszarze realizacji zadań obronnych. Przyjęta
struktura organizacyjna, a także właściwie zorganizowany i realizowany proces
szkolenia obronnego stwarzają odpowiednie warunki do poprawnej realizacji za-
dań wykonywanych w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych.
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5. Zalecenia:

5.1. Na podstawie wyników kontroli zaleca się utrzymanie i doskonalenie przyję-
tego systemu realizacji przedsięwzięć w obszarze pozamilitarnych przygo-
towań obronnych gminy.

6. Wójt - w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu może zgłosić zastrzeżenia
do ustaleń zawartych w niniejszym protokole Przewodniczącemu Zespołu Kontro-
lnego.

Przewodniczący

Członkowie:

Kierownik kontrolowanej
jednostki organizacyjnej.

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 - Wójt Gminy Bejsce,
Egz. Nr 2 - ala.
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