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ZARZĄDZENIE NR 43/08 
BURMISTRZA OŚNA LUBUSKIEGO 

 

z dnia 17 września 2008r. 
 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/06 z dnia 12 września 2006r. w sprawie Regulaminu Organizacyj-
nego Urzędu Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego  
z 2006r. Nr 70, poz. 1495, z 2007r. Nr 24, poz. 382, Nr 123, poz. 1621, z 2008r. Nr 16, poz. 377)  

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządza się, co na-
stępuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 27/06 Burmistrza Miasta 
i Gminy Ośno Lubuskie z dnia 12 września 2006r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Mia-
sta i Gminy Ośno Lubuskie wprowadza się następu-
jące zmiany: 

Zmienia się treść § 27, który otrzymuje brzmienie: 

      „Do zadań samodzielnego stanowiska pracy 
ds. wojskowych i obrony cywilnej należy  
w szczególności: 

1) planowanie działalności w zakresie reali-
zacji zadań obronnych i obrony cywilnej; 

2) wykonywanie zadań z zakresu obrony cy-
wilnej i obronności kraju; 

3) nakładanie obowiązku wykonywanie świad-
czeń osobistych i rzeczowych na rzecz obron-
ności kraju; 

4) ustalenie procedur reagowania kryzysowego; 

5) prowadzenie spraw wojskowych w zakre-
sie ustalonym przepisami prawa; 

6) koordynowanie wykonywania przez komórki 
organizacyjne urzędu zadań obronnych, ob-
rony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz 

nadzór nad ich realizacją; 

7) koordynowanie opracowywania dokumen-
tów i realizacji czynności organizacyjnych 
mających na celu przygotowanie urzędu do 
działania w stanie zagrożenia państwa i woj-
ny; 

8) prowadzenie magazynu sprzętu OC; 

9) prowadzenie kancelarii tajnej; 

10) prowadzenie archiwum zakładowego; 

11) prowadzenie spraw dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej w gminie; 

12) współpraca z jednostkami OSP, wyposaża-
nie jednostek w sprzęt i materiały niezbędne 
do ich prawidłowego funkcjonowania; 

13) prowadzenie spraw w zakresie zaopatrze-
nie urzędu w materiały biurowe; 

14) przy oznakowaniu spraw stanowisko uży-
wa symbolu „OC”.” 

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Burmistrz 
Stanisław Kozłowski 





 

 


