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1483 
 

ZARZĄDZENIE NR KU/16/08 
WÓJTA GMINY BOBROWICE 

 
z dnia 23 września 2008r. 

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bobrowice  

 
Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) za-
rządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Wójta Gminy Bobrowice  
Nr KU/13/07 z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie 
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gmi-
ny Bobrowice wprowadza się następujące zmiany: 

a) po § 28 pkt 10 wprowadza się punkty o na-
stępującej treści: 

       „11) współpracowanie z odpowiednimi służ-
bami w zakresie zwalczania klęsk żywioło-
wych i usuwania ich skutków; 

       12) realizowanie zadań obronnych i obro-
ny cywilnej przypisanych wójtowi; 

       13) wykonywanie niezbędnych opracowań 
i realizowanie czynności organizacyjnych ma-
jących na celu przygotowanie samodziel-
nych stanowisk do działania w stanie za-
grożenia państwa i wojny; 

       14) wykonywanie zadań obronnych i obro-
ny cywilnej w zakresie określonym odręb-
nymi przepisami w obszarze zadań powie-
rzonych samodzielnym stanowiskom; 

       15) opracowywanie niezbędnych dokumen-
tów i realizacja czynności organizacyjnych 

mających na celu przygotowanie urzędu do 
działania w stanie zagrożenia państwa i woj-
ny w obszarze powierzonym samodzielnym 
stanowiskom; 

       16) koordynowanie zakresem zadań obron-
nych i zarządzania kryzysowego pomiędzy 
samodzielnymi stanowiskami; 

      17) wykonywanie innych czynności zleco-
nych przez sekretarza i wójta”, 

b) po § 35 wprowadza się § 35a o następują-
cym brzmieniu: 

       „§ 35a. Do zakresu działania samodzielnych 
stanowisk, których mowa § 9 ust. 1 należy 
również wykonywanie zadań obrony cywil-
nej i zarządzania kryzysowego stosownie do 
merytorycznego zakresu powierzonych za-
dań”. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Se-
kretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  
23 września 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Wójt 
Marek Babul

 
 


