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Kielce, dnia 09 maja 2016 roku

Urząd Gminy w Imielnie
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z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności
w Urzędzie Gminy w Imielnie.

W dniu 28 kwietnia 2016 r., zespół kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego zło-
żony z przedstawicieli Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

Przewodniczący - Antoni

Członkowie: - Tadeusz

- Paweł

- Łukasz

OLECH

BĄCZYŃSKI

GOS

SURMA

- kierownik OSO WBiZK ŚUW,
upoważnienie nr 356/2016,

- inspektor wojewódzki,
upoważnienie nr 357/2016,

- sI. inspektor wojewódzki,
upoważnienie nr 358/2016,

- inspektor wojewódzki,
upoważnienie nr 359/2016,

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 Imielnie.

1. Odpowiedzialni za sprawy obronne:

1.1. Wójt - Zbigniew

1.2. Sekretarz gminy - Ewa

HUK

SEWERYN

1.3. Pracownik - Wiesław FARYNA - stanowisko ds. powszechne-
go obowiązku obrony i spraw prze-I /4żarwyc~



2. Zakres kontroli:
2.1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych, a w tym:

- Koncepcja organizowania przygotowań obronnych w czasie pokoju;
- Posiadanie dokumentów kierowania wewnętrznego w zakresie pozamilitar-

nych przygotowań obronnych !zarządzenia, wytyczne, harmonogramy!,
- Posiadanie i aktualność Planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie po-

zamilitarnych przygotowań obronnych organu,
- Regulamin organizacyjny urzędu !instytucji! i jego aktualność,
- Regulamin na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz jego

zgodność z obowiązującym regulaminem.
2.2. Realizacja planowania operacyjnego:

- Posiadanie dokumentów kierowania wewnętrznego w zakresie planowania
operacyjnego !zarządzenia, wytyczne, harmonogramy!

- Posiadanie planu operacyjnego funkcjonowania, zgodność jego układu
i treści ze wzorcami dokumentów, uzgodnienia i akceptacje,

- Posiadanie kart realizacji zadań operacyjnych ich aktualność, układ i treść,
- Sposób i prawidłowość nakładania zadań operacyjnych na podległe i nad-

zorowane jednostki organizacyjne !zarządzenie, wytyczne, wyciągi z planu
organu i z tabeli realizacji zadań operacyjnych!,

- Stan aktualizacji dokumentów wchodzących w skład planu operacyjnego
funkcjonowania,

- Posiadanie umów i porozumień !z innymi jednostkami!, zapewniających re-
alizację zadań wynikających z planu,

- Organizacja zbierania danych do NKPPO, a w tym, sposób opracowania
i terminowość przesyłania Ankiet do NKPPO do organów nadrzędnych.

2.3. Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające mobi-
lizacyjne rozwinięcie Sil Zbrojnych.
- Prawidłowość i aktualność dokumentacji w zakresie organizacji i przebiegu

akcji kurierskiej,
- Decyzje o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera,
- Czy wydano upoważnienia do doręczania kart powołania do odbycia ćwi-

czeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawien-
nictwa w celu, o którym mowa wart. 60 ust. B pkt 2 ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oraz do okresowej służby woj-
skowej pełnionej w trybie natychmiastowego stawiennictwa w celu, o którym
mowa wart. 60 ust. Ba ustawy.

2.4. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS)
na rzecz wojsk sojuszniczych:
- Posiadanie dokumentów kierowania wewnętrznego w zakresie powołania,

organizacji i funkcjonowania PK HNS,
- Posiadanie dokumentacji PK HNS i jej aktualność,
- Posiadanie bazy danych umożliwiającej udostępnienie zasobów wojewódz-

twa, powiatu, gminy! na potrzeby HNS i terminowość jej aktualizacji,
- Ujmowanie zadań HNS w kartach realizacji zadań operacyjnych.

2.5. Przygotowanie "Stałego dyżuru" na potrzeby podwyższania gotowości obron-
nej państwa:
- Posiadanie dokumentów kierowania wewnętrznego w zakresie organizacji,
przygotowania i funkcjonowania "Stałego dyżuru",

- Posiadanie i aktualność dokumentacji wymaganej dla funkcjonowania
"Stałego dyżuru",



- Stan wyszkolenia i znajomość obowiązków przez osoby funkcyjne Stałego
Dyżuru,

- Stan praktycznego przygotowanie stałego dyżuru do funkcjonowania po
otrzymaniu sygnału.

2.6. Planowanie, organizowanie i prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz
obrony:

- Uwzględnienie w zakresach zadań komórek organizacyjnych i zakresach
obowiązków osób realizujących zadania w zakresie świadczeń na rzecz
obronności,

- Posiadanie i aktualność: rocznego planu świadczeń osobistych oraz rze-
czowych do wykonania w następnym roku, planu świadczeń osobistych
oraz rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobili-
zacji i w czasie wojny,

- Wykonanie zbiorczego zestawienia świadczeń osobistych oraz rzeczowych
do wykonania w czasie mobilizacji i wojny,

- Tęrminowość i poprawność przesyłanych dokumentów w zakresie świad-
czeń,

- Posiadanie i aktualność rejestrów: wydanych decyzji o nałożenie obowiązku
świadczeń osobistych oraz o przeznaczenie osób /rzeczy/ do wykonania
świadczeń na rzecz obrony,

- Posiadanie i aktualność rejestrów: wykonanych świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz obrony,

- Planu wykorzystania świadczeń na potrzeby urzędu,
- Poprawność prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie nało-

żenia obowiązku świadczeń na rzecz obrony.
2.7. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obron-

nych:
- Planowanie rezerw osobowych,
- Reklamowanie osób z urzędu i na wniosek (określenie potrzeb i zasadności

wnioskowania o reklamowanie na wniosek),
- Prowadzenie postępowań reklamacyjnych i powiadamianie osób reklamo-

wanych.
2.8. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego:

- Posiadanie dokumentów kierowania wewnętrznego w zakresie szkolenia
obronnego /zarządzenia, wytyczne, harmonogramy/,

- Uwzględnienie w zakresach zadań komórek organizacyjnych i zakresach
obowiązków osób realizujących zadania w zakresie szkolenia obronnego,

- Posiadanie i aktualność programów i planów szkolenia obronnego i ich
zgodność merytoryczna oraz dokumentacji zabezpieczającej proces szko-
lenia /plany dnia szkoleniowego, plany - konspekty do zajęć, dzienniki lek-
cyjne/,

- Stan i zawartość dokumentacji prowadzonych ćwiczeń terenowych, jej
zgodność z programem 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 na w oparciu o zapisy dokumentów organizacyjnych
oraz dokumentów regulujących problematykę przygotowań obronnych w gminie, któ-
rymi są:



- zarządzenie Nr 1.2402 Wójta Gminy dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie reali-
zacji pozamilitarnych przygotowań obronnych wraz z Planem zasadniczych
przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych i harmono-
gramem realizacji zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych
przygotowań obronnych,

- koncepcja organizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w czasie pokoju,
- Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Imielnie.
a) Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań

obronnych jest poprawnie opracowany i w układzie logicznym jest zgodny
z ustalonym wzorem, zawiera ocenę realizacji zadań za 2015 rok oraz zasad-
nicze cele i kierunki działalności na 2016 rok. Plan został zatwierdzony przez
Wójta i uzgodniony z Oddziałem Spraw Obronnych Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Harmonogram realizacji przedsięwzięć w poszczególnych obszarach pozamili-
tarnych przygotowań obronnych zawiera zasadnicze przedsięwzięcia właściwe
dla szczebla kierowania oraz terminy i wskazanie osób odpowiedzialnych za
ich wykonanie. Urząd nie posiada koncepcji organizacji pozamilitarnych przy-
gotowań obronnych w czasie pokoju.
Zaleca się: opracowanie przedmiotowej koncepcji.

b) Regulamin organizacyjny, opracowany został na podstawie zarządzenia
Nr 63/12 Wójta Gminy z dnia 1 lutego 2012 roku i był aktualizowany kolejnymi
zarządzeniami: Nr 79/12 z 30 maja 2012 roku; Nr 123/12 z 31 grudnia 2012
roku; Nr 240/2014 z 28 października 2014 roku oraz Nr 4/2016 z dnia 29 lute-
go 2016 roku.

c) W regulaminie realizację zadań wykonywanych w ramach powszechnego
obowiązku obrony przez urząd ujęto w stosownym zapisie 9 4. Właściwie
określona została w 9 7 kierownicza i nadzorcza rola Wójta, a także sprawo-
wane przez niego funkcje oraz w 9 23 organizatorska i koordynacyjna rola Se-
kretarza Gminy w realizacji zadań obronnych. W strukturze organizacyjnej
Urzędu w 9 8 ust. VI występuje samodzielne stanowisko ds. powszechnego
obowiązku obrony i spraw przeciwpożarowych, a w ust. V samodzielne stano-
wisko ds. ewidencji ludności, spraw administracyjnych i kadr. Zakres zadań
dla samodzielnego stanowiska ds. powszechnego obowiązku obrony i spraw
przeciwpożarowych poprawnie został określony w 9 33 i obejmuje prowadze-
nie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzyso-
wego i obrony cywilnej, ponadto spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej
i bezpieczeństwa imprez masowych. W 9 32 samodzielnemu stanowisku
ds. ewidencji ludności, spraw administracyjnych i kadr przypisano prowadze-
nie spraw związanych z reklamowaniem pracowników od obowiązku pełnienia
czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

d) W 9 55 znajduje się właściwy zapis stanowiący podstawę prawną do opraco-
wania Regulaminu organizacyjnego czasu "W", który opracowany został na
podstawie zarządzenia Nr 1/2012 Wójta Gminy z dnia 1 lutego 2012 roku. Re-
gulamin w układzie logicznym nie jest zgodny z obowiązującym Regulaminem

i wymagapilnejaktualizaCjiJ ~ ~ ~
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Zaleca się: Przeredagowanie i zaktualizowanie przedmiotowego regulaminu.
e) Zakres zadań pracownika ds. powszechnego obowiązku obrony i spraw prze-

ciwpożarowych obejmuje właściwie usystematyzowane i poprawnie zdefinio-
wane zadania obronne, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

3.2.Realizacja planowania operacyjnego.
a) Wójt wydał "Zarządzenie nr 17/2011 Wójta Gminy Imielno z dnia 22 marca

2011 roku w sprawie aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania gminy
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny" oraz Wytyczne i Harmonogram do realizacji w/w zarządzenia. W do-
kumentach tych określił sposób wykonania nowego Planu, wymienił osoby
biorące udział w jego opracowaniu oraz organizację i miejsce pracy nad w/w
dokumentem, a także terminy wykonania poszczególnych składowych Planu.
W zarządzeniu wójta brakuje zapisu o nałożeniu zadań operacyjnych na pod-
ległe jednostki organizacyjne.

b) Plan operacyjny funkcjonowania gminy Imielno został opracowany poprawnie
i przedłożony do zatwierdzenia Wojewodzie w ustalonym terminie.
Plan nie jest aktualizowany na bieżąco. W planie brak jest załączników fakul-
tatywnych (plan łączności, struktura organizacyjna SK, mapa gminy itp.).

c) Tabela realizacji zadań operacyjnych gminy Imielno została opracowana nale-
życie - gmina posiada 360 zadań.

d) Karty realizacji zadań operacyjnych w gminie Imielno są opracowane w 100%.
W kartach zbyt ogólnie rozpisane są procedury oraz przepisywanie zadania
głównego, jako zadania własnego.
Zaleca się: Uaktualnienie planu i uzupełnienie go o załączniki fakultatywne.
W ramach przyszłego planowania operacyjnego w zarządzeniu wójta należy
nałożyć zadania na podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne. Karty re-
alizacji zadań operacyjnych należy opracować zgodnie z wzorem omawianym
na szkoleniu (tzn. rozpisać procedury, opracować zadanie własne i uzupełnić
o podpisy wykonawcy).

3.3.Przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umożliwiające
mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych.
a) Plan akcji kurierskiej Gminy Imielno opracowano jako dokument zastrzeżony,

dokument ten został uzgodniony z Wojskowym Komendantem Uzupełnień
w Busku Zdroju i Kierownikiem Posterunku Policji w Imielnie oraz zatwierdzo-
ny przez Wójta. Podstawę do opracowania ww. planu stanowiło Zarządzenie
Nr 127/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2010 r. w spra-
wie organizacji akcji kurierskiej na terenie województwa świętokrzyskiego.
W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że plan akcji kurierskiej Gminy
Imielno składa się z 3 części tj.
I dokumentacji kierującego akcją kurierską,
II dokumentacji kurierów wykonawców,
III dokumentów przeznaczonych dla kurierów.
Integralną częścią dołączoną do planu jest opracowany przez Wójta plan roz-

plakatowania obwieszczeń O~WS?~OfCj~terenie Gminy Imiel-



no. Do planu akcji kurierskiej dołączona jest aktualna tabela sygnałowa "Zefir"
z lutego 2014 r. wraz z pisemnym potwierdzeniem faktu zapoznania się z jej
treścią przez osoby upoważnione do kierowania akcją kurierską na terenie
jednostki. Jak wynika z dokumentacji osoby zaangażowane w organizację ak-
cji kurierskiej są systematycznie szkolone. Mapa na potrzeby akcji kurierskiej
z naniesionymi trasami doręczeń została sporządzona w sposób czytelny. Ca-
łość dokumentacji planistycznej wykonana została na aktualnych wzorach
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

b) Akcja kurierska na terenie Gminy Imielno została zorganizowana na bazie
pracowników urzędu. Siły i środki przeznaczone na potrzeby akcJi kurierskiej -
ujęte w planie - na obecną chwilę są wystarczające. Wszystkie osoby pełniące
funkcje kurierów-łączników, kurierów-wykonawców oraz kurierów otrzymały
stosowne decyzje o przeznaczeniu na ww. stanowiska. W celu zapewnienia
wystarczającej ilości środków transportu - dla potrzeb akcji kurierskiej - w sto-
sunku do kurierów wydane zostały decyzje zawierające nakaz użycia posia-
danych samochodów. Ilość samochodów w stosunku do ilości tras jaka jest
ujęta w planie jest wystarczająca i w pełni zapewnia zabezpieczenie logistycz-
ne doręczania dokumentów powołania w razie zaistnienia takiej potrzeby.

c) W wyniku kontroli ustalono że Wójt Gminy Imielno wydał stosowne upoważ-
nienia do doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych prze-
prowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa w celu o którym
mowa wart. 60 ust. B pkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, oraz do okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie
natychmiastowego stawiennictwa, w celu o którym mowa wart. 60 ust. Ba ww.
ustawy;

3.4. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa - gospodarza (HNS)
na rzecz wojsk sojuszniczych.
a) W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Imielnie wprowadzonym Za-
rządzeniem Nr 63/12 Wójta Gminy Imielno z dnia 01 lutego 2012 roku (z póź-
niejszymi zmianami) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Imielnie w 9 33 jest właściwy zapis odnośnie planowania i wykonywania
przedsięwzięć związanych z realizacją zadań wynikających z obowiązków-
gospodarza /HNS/, w tym prowadzenie dokumentacji punktu kontaktowego
HNS i bazy danych na potrzeby HNS;

b) W zakresie czynności Pana Wiesława Faryny - inspektora ds. powszechnego
obowiązku obrony i spraw przeciwpożarowych w pkt. 7 jest właściwy zapis do-
tyczący planowania i wykonywania przedsięwzięć związanych z realizacją za-
dań wynikających z obowiązków-gospodarza /HNS/ w tym prowadzenie do-
kumentacji punktu kontaktowego HNS i bazy danych na potrzeby HNS;

c) Na podstawie zarządzenia Nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia
26 marca 2015 L, Wójt Gminy Imielno wydał zarządzenie Nr 21/2016 z dnia
11 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania i organizacji PK HNS w urzędzie
gminy Imielnie na potrzeby wsparcia państwa-gospodarza HNS.

d) PK HNS zorganizowano w oparciu o Referat Inwestycji, Ochrony Środowiska:

1) Kierownik PK HNS - kier~i~ InJyc~rony Środowiska,



2) Z-ca kierownika PK HNS - inspektor ds. OC, powszechnego obowiązku
obrony i spraw przeciwpożarowych.

3) Członek PK HNS - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat.
4) Członek PK HNS - inspektor ds. obrotu ziemią i ewidencji działalności

gospod arczej.
e) Obsada PK HNS posiada ważne upoważnienia do reprezentowania Wójta

w zakresie HNS-u.
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 KlO poprawnie.

3.5.Przygotowanie "Stałego dyżuru" na potrzeby podwyższania gotowości
obronnej państwa.
a) W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Imielnie wprowadzonym Za-

rządzeniem Nr 63/12 Wójta Gminy Imielno z dnia 01 lutego 2012 roku (z póź-
niejszymi zmianami) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Imielnie w 9 33 jest zapis: "Do stanowiska należą sprawy z zakresu po-
wszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
2. Wykonywanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem i utrzymaniem

w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej podwyższania gotowości
obronnej i funkcjonowania gminy w okresie zewnętrznego zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa i w czasie wojny, opracowywanie i aktualizowanie
w tym zakresie:

3) dokumentacji stałego dyżuru wójta.
W czasie kontroli praktycznego wykonania zadania, dokonano uruchomienia
Stałego Dyżuru z ograniczeniami tylko do urzędu gminy wraz z założeniem
nieobecności pracownika ds. obronnych i stwierdzono następujący stan fak-
tyczny. Faks z sygnałem do wykonania zadania operacyjnego do sekretariatu
Urzędu Gminy wpłynął o godz. 1325. Odbierająca sygnał osoba (sekretarka)
sprawdziła jego wiarygodność i przekazała go dla Wójta. Po odczytaniu treści
zadania operacyjnego Wójt nakazał uruchomienie stałego dyżuru. Stały dyżur
w składzie 3 osób (Barbara Cypulska, Elżbieta Jakusińska i Katarzyna Ba-
nach) zgłosił gotowość do działania o godz. 1354•
W czasie praktycznej realizacji zadania stwierdzono, że:
- dokonano sprawdzenia wiarygodność otrzymanego sygnału,
- zmiana dyżurna jest zgodna z "Planem pełnienia stałego dyżuru" zatwierdzo-
nym przez Wójta,

- dokonano sprawdzenia łączności radiotelefonicznej,
- brak powiadomienia WCZK o uruchomieniu "Stałego dyżuru",
- dokonano wpisu o przyjęciu sygnału w "Dzienniku ewidencji przyjętych i na-
danych sygnałów - informacji",

- dokonano wpisu o rozpoczęciu pracy stałego dyżuru w "Książce meldunków
starszego dyżurnego" l
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- przekazanie dokumentacji "Stałego dyżuru" zostało potwierdzone przez star-

szego dyżurnego zespołu przyjmującego dyżur,
- osiągnięcie gotowości do działania przez stały dyżur odbyło się w normatyw-

nym czasie.
3.6. Planowanie, organizowanie i prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz

obrony.
a) W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Imielnie wprowadzonym

Zarządzeniem Nr 63/12 Wójta Gminy Imielno z dnia 01 lutego 2012 roku
(z późniejszymi zmianami) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy w Imielnie w 9 33 jest właściwy zapis dotyczący prowadzenia spraw
związanych z planowaniem, nakładaniem i realizacją świadczeń na rzecz
obrony, opracowywaniem i aktualizacją określonej dokumentacji w tym za-
kresie, a także przygotowywaniem projektów decyzji w sprawie świadczeń;

b) W zakresie czynności Pana Wiesława Faryny w pkt. 6 znajduje się również
analogiczny zapis dotyczący tej problematyki;

c) "Plan świadczeń osobistych gminy na rok 2016" został wykonany poprawnie.
Informacja dotycząca świadczeń osobistych planowanych do realizacji
w 2016 roku o właściwej treści do WBiZK ŚUW została przysłana w terminie,
to jest 29 stycznia 2016 r.

d) "Plan świadczeń rzeczowych gminy na rok 2016" został wykonany popraw-
nie. Informacja dotycząca świadczeń rzeczowych planowanych do realizacji
w 2016 roku o właściwej treści do WBiZK ŚUW została przysłana w terminie,
to jest 29 stycznia 2016 r.

e) "Plan świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy .....", został wykonany zgodne ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do rozporządzenia RM z dnia 5 paź-
dziernika 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie
pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z póź. zm.).

"Zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogło-
szenia mobilizacji i w czasie wojny", jest zgodne ze wzorem stanowiącym za-
łącznik nr 8 do rozporządzenia RM z dnia 5 października 2004 r. w sprawie
świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r.
Nr 229, poz. 2307 z póź. zm.). Zestawienie do WBiZK ŚUW przysłane zostało
w terminie, to jest 28 sierpnia 2015 r.

f) "Plan świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy .....", został wykonany niezgod-
nie z obowiązującym wzorem (według starego wzoru) stanowiącym załącznik
nr 4 do rozporządzenia RM z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181,
poz. 1872 z póź. zm.).
"Zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie
ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny", zostało wykonane zgodnie ze wzo-
rem stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia RM z dnia 3 sierpnia
2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony
w Gzasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1872 z póź. zm.). Zestawienie

do WBiZK ŚUW przysłane zo~..a.łOw ~~ .. ~n.ie~,.,t6.: j,es.t.27 sierpnia 2015 r.
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Zaleca się: Wykonanie nowego "Planu świadczeń rzeczowych przewidzia-
nych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny".

g) "Plan wykorzystania świadczeń osobistych na rzecz Urzędu Gminy w Imiel-
nie" stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia RM z dnia 5 października
2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
(Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2307 z póź. zm.) został wykonany poprawnie.

h) "Rejestr wydanych decyzji w sprawie świadczeń osobistych" oraz "Rejestr
wydanych decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych" jest prowadzony zgod-
nie z systemem przyjętym w województwie.

i) Decyzje na świadczenia zostały wydane zgodnie z wzorami ujętymi, jako za-
łączniki do odpowiednich. Rozporządzeń Rady Ministrów, dokonano skreśleń
miejsc oznaczonych *. W decyzjach wydawanych w przyszłości wskazane
jest rozbudować uzasadnienie, aby spełniało wymogi art. 107 kpa, czyli uza-
sadnienie faktyczne i prawne.

j) "Rejestr wykonanych świadczeń na rzecz obrony" został wykonany popraw-
nie.

k) Wykaz stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych,
stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierp-
nia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie poko-
ju został uaktualniany na dalsze lata w tym na 2016 rok.

3.7. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań
obronnych.
Zapewnienia rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych
w gminie realizowana jest przez samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludno-
ści, spraw administracyjnych i kadr we współpracy z samodzielnym stanowi-
skiem ds. powszechnego obowiązku obrony. Dokumentacja w zakresie rekla-
mowania prowadzona jest właściwie, poprawnie sporządzone są zawiadomie-
nia o reklamowaniu z urzędu i wnioski w sprawie reklamowania na wniosek.
Osoby reklamowane zapoznawane są z wynikami reklamowania za podpisem.
Urząd prowadzi również ewidencje zawiadomień o ustaniu przyczyn reklamo-
wania.

Dokumentacja z przeprowadzonej w 2016r. kwalifikacji wojskowej.
a) W wyniku kontroli ustalono, że kwalifikacja wojskowa osób z terenu Gminy

Imielno przeprowadzona została w dniu 19 lutego br. co jest zgodne z Zarzą-
dzeniem Nr 1/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 stycznia 2016 r.

, w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich oraz
ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na
terenie województwa świętokrzyskiego (załącznik nr 17). W dniach przewi-
dzianych dla Gminy Imielno przedstawiciel Wójta współdziałał z powiatową
komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w zakresie
spełniania przez osoby obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej
oraz prowadził na bieżąco listę stawiennictwa opracowaną zgodnie z obo-
wiązującym wzorem i podpisaną przez Wójta.

b) Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej w 2016r. osób podlegających temu
obowiązkowi, z terenu Gminy ielno, byłowzor. e i kształtowało się na po-
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ziomie 100°1<>.
c) Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku

obrony z terenu Gminy Imielno został założony i jest prowadzony prawidłowo.
W wykazie nie figuruje żadna osoba.

3.8. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego.
a) W zakresie czynności Pana Wiesława Faryny - jest zapis o "planowaniu, orga-

nizowaniu i prowadzeniu szkolenia obronnego pracowników urzędu oraz pro-
wadzeniu dokumentacji planistyczno - szkoleniowej".

b) Program szkolenia obronnego na lata 2015+2017 został opracowany prawi-
dłowo zgodnie z przesłanym wzorem.

c) Plan szkolenia obronnego na 2016 rok został opracowany prawidłowo
. i uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
w terminie.

d) Plan szkolenia obronnego na 2015 rok nie został w pełni zrealizowany, ponie-
waż główne zamierzenie szkoleniowe, jakim była gra obronna planowana do
przeprowadzenia w 2015 roku, została przeprowadzona dopiero w 2016 roku.
Plan szkolenia obronnego na 2016 r. jest realizowany na bieżąco.

e) Dokumentacja szkoleniowa jest w prowadzona prawidłowo (w planach są za-
pisy o realizacji przedsięwzięć, sporządzono listy, konspekty do zajęć opraco-
wane zgodnie ze wzorami).

4. Podsumowanie
W czasie kontroli Zespół Kontrolny Wojewody Świętokrzyskiego, na podstawie
przedstawionych dokumentów, stwierdził, że w Urzędzie Gminy w Imielnie:
a) przyjęty sposób tworzenia warunków do realizacji zadań obronnych w gminie

jest kompatybilny z systemem wojewódzkim, opracowane dokumenty pod
względem formy i treści są zgodne z zalecanymi wzorcami, a w regulaminie
właściwie ujęte zostały zadania dotyczące całego urzędu, kierowniczej kadry,
jak również zadania wspólne realizowane przez wszystkie komórki organiza-
cyjne, prawidłowo również przypisano komórce kadrowej zadania związane
z reklamowaniem pracowników. Urząd posiada opracowany Regulamin orga-
nizacyjny czasu "W", jednakże wymaga on przeredagowania i aktualizacji,
a brak koncepcji organizacji pozamilita.rnych przygotowań obronnych w czasie
pokoju może utrudnić proces planowania obronnego w perspektywie wielolet-
niej.

b) realizacja planowania operacyjnego - urząd posiada Plan operacyjny oraz
karty realizacji zadań operacyjnych, jednakże Plan nie zawiera zasadniczych
załączników fakultatywnych, a karty realizacji zadania operacyjnego wymagają
doprecyzowania procedur od chwili otrzymania sygnału do czasu jego wyko-
nania;

c) przygotowanie elementów umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił
Zbrojnych zapewnia poprawną realizację zadań w tym zakresie - plan akcji ku-
rierskiej wraz z załącznikami został poprawnie opracowany i uzgodniony z za-
interesowanym podmiotami oraz utrzymywany jest w aktualności, systema-
tycznie szkolone są osoby biorące w niej udział, prawidłowo nadane są decy-
zje dla osób funkcyjnych, w tym zawierające nakaz użycia posiadanych samo-
chodów przez kurierów, właściwie wydane są upoważnienia do doręczania
kart powołania do odbycia ~e~JCh prze~adzanYCh w trybie



•
natychmiastowego stawiennictwa, kierujący akcja kurierską posiadają pisem-
ne potwierdzenia zapoznania się z tabelą sygnałową;

d) przyjęte w Urzędzie rozwiązania w zakresie realizacji zadań wynikających
z obowiązków państwa - gospodarza, w tym właściwa organizacja PK HNS,
poprawnie opracowana dla niego dokumentacja, na bieżąco aktualizowana
baza danych oraz posiadanie stosownych upoważnień do reprezentowania
Wójta przez obsadę PK HNS zapewniają właściwą realizację zadań wykony-
wanych w tym obszarze na rzecz Sił Zbrojnych własnych i sojuszniczych sił
wzmocnienia realizujących zadania na administrowanym obszarze;

e) przygotowanie "Stałego dyżuru" na potrzeby podwyższania gotowości obron-
nej państwa - praktyczne sprawdzenie gotowości stałego dyżuru do wykona-
nia zadania operacyjnego wykazało jego dobre przygotowanie. Stały dyżur go-
towość do działania osiągnął w normatywnym czasie, przestrzegane były pro-
cedury jego uruchomienia, dokumentacja nie budziła zastrzeżeń;

f) planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony - gmina właściwie
planuje i organizuje świadczenia na rzecz obrony, plany świadczeń, za wyjąt-
kiem Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogło-
szenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy, który wykonany został
niezgodnie z obowiązującym wzorem, pozostałe dokumenty wykonane są
zgodnie ze wzorami dokumentów i utrzymane w aktualności, decyzje na
świadczenia opracowane są zgodnie z obowiązującymi wzorami dokumentów,
wykaz stawek ryczałtu za używane przedmioty świadczeń rzeczowych został
uaktualniony na 2016 rok;

g) przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych
- zadania w tym zakresie przypisane zostały komórce kadrowej, która je reali-
zuje we współpracy ze stanowiskiem ds. obronnych, dokumentacja w zakresie
reklamowania prowadzona jest właściwie, poprawnie sporządzone są zawia-
domienia o reklamowaniu z urzędu, wnioski w sprawie reklamowania oraz za-
wiadomienia o ustaniu przyczyn reklamowania. Poprawnie realizowane są
również zadania w zakresie prowadzenia kwalifikacji wojskowej i współpraca
z organami administracji wojskowej;

h) planowanie i realizacja szkolenia obronnego realizowane jest na bieżąco
zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z WBiZK planem szkolenia, dokumen-
tacja szkoleniowa prowadzona jest na bieżąco, a organizacja szkolenia
w 2016 roku zapewnia właściwe przygotowanie kadry kierowniczej i pracowni-
ków do realizacji zadań na przewidzianych dla nich stanowiskach i funkcjach.

Zespół Kontrolny ocenia, że Urząd Gminy w Imielnie jest przygotowany do realiza-
cji zadań obronnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych w czasie poko-
ju. W Regulaminie właściwie określone zostały obszary odpowiedzialności kompe-
tencyjnej kierownictwa urzędu w zakresie realizacji _zadań obronnych, a przyjęta
struktura organizacyjna oraz poprawne określenie zadań dla kadry kierowniczej oraz
komórek organizacyjnych stwarzają odpowiednie warunki do poprawnej realizacji
zadań obronnych wykonywanych w ramach pozamilitarnych przygotowań obron-
nych. Jednakże uchybienia formalne związane z brakiem koncepcji realizacji poza-
militarnych przygotowań obronnych gminy w czasie pokoju oraz w zakresie plano-
wania operacyjnego mogą zakłócić planowanie obronne i realizację zadań obron-
nych wynikających z opracowanych planów, szczególnie w okresie osiągania wyż-
szych stanów gotowości obronnej.
Stan szkolenia obronnego oraz stan przygotowania stałego dyżuru zapewnia wła-
ściwe przygotowanie kadry kierowniczej oraz osób funkcyjnych do realizacji zadań
na przewidzianychdla nich stanO~C~JCh czasu;;az poprawną re-
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alizację zadań związanych z zapoczątkowaniem procesu osiągania wyższych sta-
nów gotowości obronnej.
Stan realizacji przedsięwzięć związanych z mobilizacyjnym zabezpieczeniem po-
trzeb Sił Zbrojnych stwarza właściwe warunki do sprawnego doręczania dokumen-
tów powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natych-
miastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia
mobilizacji, w trybie akcji kurierskiej, a stan realizacji zadań wynikających z obowiąz-
ków państwa - gospodarza zapewnia zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych własnych
oraz sojuszniczych sił wzmocnienia, adekwatnie do możliwości gminy.
Stan świadczeń na rzecz obrony zabezpiecza potrzeby świadczeniobiorców, a stan
realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem rezerw osoboWych na po-
trzeby wykonywania zadań obronnych zabezpiecza potrzeby kadrowe urzędu na
okres osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i na czas wojny.

5. Zalecenia:
5.1. Uchybienia wymienione w punkcie: 3.1; 3.2 i 3.6 - usunąć w terminie do

30 lipca 2016 r.
5.2. Na podstawie otrzymanego protokołu należy sporządzić "Harmonogram usu-

nięcia stwierdzonych niedociągnięć", którego jeden egzemplarz przesłać do
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządżania Kryzysowego ŚUW w terminie do
dnia 30 maja 2016 r.

5.3. O usunięciu niedociągnięć poinformować pisemnie, Wojewodę Świętokrzy-
skiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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 Imielno,
Egz. Nr 2 - a/a.
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