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KRZYSKI

Boźen nu Pałha-Karuba

Dnia .0.3, 0.9. ec-rs.«

Znak: BiZK.III.431.7.2013

Kielce, dnia 20 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli problemowej wykonywania zadań w zakresie obronności
w Starostwie Powiatowym w SANDOMIERZU.

W dniu 13 czerwca 2013 r., zespół kontrolny złożony z przedstawicieli Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w składzie:

Przewodniczący - Antoni OLECH

Członkowie: - Tadeusz BĄCZYŃSKI

- Henryk KOZYRA

- Kierownik Oddziału Spraw
Obronnych WBiZK ŚUW,
upoważnienie nr 492/2013,

- inspektor wojewódzki,
upoważnienie nr 493/2013,

- starszy inspektor wojewódzki,
upoważnienie nr 494/2013,

działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r.
w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych (Dz. U. Nr 16, poz. 151 z później-
szymi zmianami) przeprowadził kontrolę problemową wykonywania zadań w zakresie
obronności w starostwie powiatowym w Sandomierzu.

1. Odpowiedzialni za sprawy obronne:

1.1. Starosta - Stanisław

1.2. Wicestarosta - Wojciech

1.3. Sekretarz powiatu - Antoni

1.4. Osoby prowadzące: - Remigiusz

- Piotr

I

MASTERNAK

DZIECIUCH

KŁOSOWSKI

ŁUKAWSKI - specjalista ds. zarzą-
dzania kryzysowego.

CENCEK - specjalista ds. zarządza-
nia kryzysowego.



2. Zakres kontroli:

2.1. Organizacyjne przygotowanie urzędu do realizacji zadań obronnych:
a) Regulamin organizacyjny czasu "P",
b) Regulamin organizacyjny czasu "W",
c) Zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.

2.2. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego w urzędzie:
a) Jakim aktem unormowano proces szkolenia obronnego,
b) Przyjęta organizacja szkolenia obronnego,
c) Poprawność wykonania planu i programu szkolenia obronnego,
d) Prowadzenie ewidencji szkolenia obronnego,
e) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (plany, konspekty, plan dnia

szkoleniowego ... ),
f) Dokumentacja gry obronnej.

2.3. Stan zaawansowania planowania operacyjnego.
a) Stan wdrożenia zarządzenia nr Z-1/2010 Wojewody Świętokrzyskiego

z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie aktualizacji planów operacyjnych
funkcjonowania administracji publicznej w warunkach zewnętrznego za-
grożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) Wydanie zarządzenia starosty w sprawie aktualizacji planów operacyjnych
funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa i w czasie wojny,

c) Opracowanie tabeli realizacji zadań operacyjnych i ich podział na komórki
organizacyjne urzędu,

d) Opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych przez kierowników komó-
rek organizacyjnych urzędu.

2.4. Prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz obrony:
a) Wykonanie i prowadzenie dokumentacji świadczeń zgodnie z wzorami,
b) Ujęcie potrzeb własnych starosty, jako szefa OC.

2.5. Praktyczna realizacja zadania obronnego:
a) Przyjęcie sygnału, prawidłowość procesu uruchamiania i czas osiągania

gotowości do działania,
b) Zgodność składu obsady stałego dyżuru z planem jego pełnienia zatwier-

dzonym przez kierownika jednostki organizacyjnej
c) Poprawność prowadzenia dokumentacji stałego dyżuru,
d) Realizacja czynności zgodnych ze szczegółową instrukcją działania stałe-

go dyżuru.

3. Opis stanu faktycznego kontrolowanych problemów:

3.1.0rganizacyjne przygotowanie urzędu do realizacji zadań obronnych:

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego został opracowany na podstawie
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI 11/297/201O z dnia 27 stycznia 2010 roku i nowelizo-
wany kolejnymi uchwałami Rady Powiatu: Nr XLl341/2010 z dnia 11sierpnia 2010
roku, Nr 111/19/2010z dnia 29 grudnia 2010 roku i Nr XVI/107/2012 z dnia 29 marca
2012 roku.



W regulaminie stwierdzono:
a) w § 5 w zakresie działania Urzędu w pkt 1.1 c) znajduje się ogólny zapis o re-

alizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zapis ten nie uwzględnia jednak
zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późno
zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz ustaw szczegól-
nych;
Zaleca się: rozszerzenie istniejącego zapisu poprzez dodanie dalszego ciągu
zdania o proponowanym brzmieniu: " ...w tym zadań obronnych wynikających
z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP,
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz ustaw szczególnych";

b) w § 14 w zakresie zadań Starosty brak jest zapisu o jego roli w zakresie wyko-
nywania zadań obronnych oraz o sprawowanych funkcjach;
Zaleca się: dodanie w tym paragrafie kolejnego punktu o proponowanym
brzmieniu ,,7) sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją za-
dań obronnych realizowanych przez powiat, sprawowanie funkcji Szefa OC
Powiatu i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego";

c) w § 16 w zakresie zadań Sekretarza Powiatu brak jest zapisu określającego je-
go rolę w realizacji zadań obronnych realizowanych przez Urząd.
Zaleca się: dodanie kolejnego punktu o proponowanym brzmieniu: "organizo-
wanie i koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez Urząd, wynika-
jących z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonaw-
czych wydanych na jej podstawie, a także z ustaw szczególnych".

d) w § 18 w zakresie zadań wspólnych referatów i samodzielnych stanowisk w pkt.
12 znajduje się nieprecyzyjny zapis "współdziałanie w zakresie realizacji zadań
obronnych, w tym akcji kurierskiej i stałego dyżuru", który nie oddaje całego
spektrum zadań, które realizują lub w realizacji których uczestniczą wszystkie
komórki organizacyjne i stanowiska pracy w urzędzie.
Zaleca się: zmianę brzmienia tego punktu i w zakresach zadań wspólnych
komórek organizacyjnych ująć:

- wykonywanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
wynikających z opracowanych planów /operacyjnego funkcjonowania, zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej, będących w zakresie odpowiedzialności kompetencyjnej
komórki, stanowiska/,

- współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem
systemu kierowania bezpieczeństwem powiatu, w tym przygotowanie do
wykonywania zadań w składzie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzy-
sowego oraz funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania;

- wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub
mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa powszechnego i po-
rządku publicznego, zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwy-
czajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach
określonych w ustawach,

- uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez urząd oraz or-
gany nadrzędne",

e) w § 19 w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia
występują dwa referaty: Referat Organizacyjny, Kadr i Spraw Administracyjnych
oraz Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Zdrowia.
W zakresie działania Referatu Organizacyjnego, Kadr i Spraw Administracyj-
nych brak jest zapisu o prowadzeniu reklamowania pracowników Urzędu od
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obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny;
Zaleca się: wprowadzenie zapisu o proponowanym brzmieniu: "Prowadzenie
spraw związanych z reklamowaniem pracowników urzędu od obowiązku peł-
nienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
współpraca w tym zakresie z Referatem Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Ochrony Zdrowia.
W zakresie działania Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych
i Ochrony Zdrowia znajdują się zapisy dotyczące działania Referatu, lecz nie
obejmują zasadniczych zadań w poszczególnych obszarach działania oraz nie
są doprecyzowane i usystematyzowane tematycznie.
Zaleca się: uporządkowanie oraz doprecyzowanie zadań wg ważności, np.:

1) zadania w zakresie spraw obronnych, obejmujące:
- planowanie i realizację szkolenia obronnego,
- planowanie operacyjne,
- organizację i funkcjonowanie stałego dyżuru starosty,
- zadania wykonywane na rzecz Sił Zbrojnych, (w tym AK i HNS),
- planowanie i nakładanie świadczeń na rzecz obrony,
- rejestrację i kwalifikację wojskową,
- przygotowanie systemu kierowania obroną powiatu, w tym dokumenta-
cji stanowisk kierowania,

- przygotowanie podległych podmiotów medycznych do funkcjonowania
w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

- sprawozdawczość w zakresie obronności,
2) zadania w zakresie zarządzania kryzysowego,
3) zadania w zakresie obrony cywilnej
4) inne zadania - np. w zakresie ochrony zdrowia.

Natomiast zadania dotyczące kombatantów, zasadnym celowym jest przenieść
do innego referatu, ponieważ tematycznie nie należą do zakresu spraw obron-
nych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony zdrowia, a wynikają
z innej ustawy.

f) w Regulaminie brak jest zapisu stanowiącego podstawę prawną do opracowa-
nia Regulaminu organizacyjnego czasu "W".
Zaleca się: dodanie kolejnego paragrafu o proponowanym brzmieniu:
,,§ W przypadkach szczególnych zagrożeń, realizację zadań obronnych,
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej dla Urzędu określa Regulamin Or-
ganizacyjny Starostwa Powiatowego w na okres zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa i czas wojny".

g) Zakresy zadań pracowników Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Ochrony Zdrowia w dużej części pokrywają się ze sobą, ponadto w
zakresie zadań Pana Remigiusza Łukawskiego - specjalisty ds. zarządzania
kryzysowego znalazł się zapis odnośnie mobilizacji gospodarki, którego to za-
dania Starostwo nie realizuje".
Zaleca się: dokonanie właściwego podziału i uporządkowania zakresu zadań,
według ustaleń wynikających z punktu 3.1. lit. e) pkt. 1-:-4 Protokołu, z zacho-
waniem zamienności funkcji".

h) Regulamin organizacyjny Starostwa na okres zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa i czas wojny, opracowany został niezgodnie z ustaleniami podanymi na
szkoleniu obronnym kierowniczej kadry Starostw Powiatowych w 2012 roku,



ponadto posiada zawyżoną klauzulę - "Zastrzeżone", a powinien zostać opra-
cowany, jako dokument jawny.
Zaleca się: opracowanie nowego Regulaminu na okres zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa i czas wojny, zgodnie z ustaleniami podanymi w punkcie h),
zachowując kompatybilność z Regulaminem czasu "P" - po dokonaniu jego ak-
tualizacji.

3.2. Realizacja szkolenia obronnego:
a) W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sandomierzu

w zadaniach Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Ochrony
Zdrowia w punkcie 21 ppkt. c) jest prawidłowy zapis o treści "Przygotowywanie
dokumentacji i realizacja przedsięwzięć w zakresie szkolenia obronnego".

b) W zakresie czynności Specjalisty Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywa-
telskich i Ochrony Zdrowia pana Remigiusza Łukawskiego w pkt. 27 znajduje
się prawidłowy zapis "Przygotowywanie i realizacja zadań w zakresie szkoleń
obronnych", taki sam zapis jest w zakresie czynności Specjalisty Wydziału Or-
ganizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia pana Piotra Cencka.

c) Starosta wydał "Wytyczne Starosty Sandomierskiego do szkolenia obronnego
organizowanego przez Starostę Sandomierskiego w 2013 roku". Zawarł w nich
ocenę realizacji szkolenia obronnego w 2012 roku i przedstawił zasadnicze
cele szkoleniowe na 2013 rok, omówił sposób ich realizacji oraz organizację
szkolenia i zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe. Podobne wytyczne zo-
stały wydane na 2012 rok.

d) Program szkolenia obronnego na lata 2013+2015 został opracowany, lecz
brak w nim zamierzeń dla grup szkoleniowych Starostwa. Program ten zawie-
ra tylko wyciąg z Programu szkolenia Województwa Świętokrzyskiego.
Zaleca się: uzupełnienie Programu o zamierzenia własne dla poszczególnych
grup szkoleniowych w Starostwie.

e) Plan ·szkolenia obronnego na 2013 rok został opracowany prawidłowo
i uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW
w terminie, również Plan szkolenia obronnego na 2012 rok został opracowany
prawidłowo i uzgodniony z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego ŚUW w terminie.

f) Plan szkolenia obronnego na 2013 rok nie jest realizowany na bieżąco, prze-
prowadzono zgodnie z Planem tylko szkolenie obronne grupy PSD (stały dy-
żur). Plan szkolenia obronnego na 2012 nie został w pełni zrealizowany, prze-
prowadzono zgodnie z Planem tylko szkolenie obronne grupy PSD (stały dy-
żur).Pozostałych grup nie szkolono.
Zaleca się: przeprowadzenie szkolenia wszystkich grup oprócz grupy PSD
zgodnie z Planem szkolenia Starostwa Powiatowego.

g) Dokumentacja szkolenia (plany, konspekty) są prowadzone tylko dla grupy
PSD. Pozostałych konspektów jest brak.

h) Dzienniki lekcyjne są założone i prowadzone tylko dla grupy PSD. Dla pozo-
stałych grup szkoleniowych dzienników lekcyjnych nie założono.
Zaleca się: założenie i prowadzenie dzienników lekcyjnych dla wszystkich
grup szkolenia obronnego.

3.3.Stan zaawansowania planowania operacyjnego.
a) Starosta po otrzymaniu dokumentów wykonawczych do planowania operacyj-

nego wydał "Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Sandomierskiego z dnia 18 mar-
ca 2011 r. w sprawie aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu
andomierskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa



państwa i w czasie wojny". W zarządzeniu tym określił sposób wykonania no-
wego Planu, wymienił osoby biorące udział w jego opracowaniu oraz organi-
zację i miejsce pracy nad ww. dokumentem a także terminy wykonania po-
szczególnych części składowych tego dokumentu.

b) W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sandomierzu
w zadaniach Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony
Zdrowia w punkcie 21 a) jest prawidłowy zapis o treści "Przygotowywanie i ak-
tualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu na czas zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny".

c) W zakresie czynności Specjalisty pana Remigiusza Łukawskiego w punkcie
24 znajduje się prawidłowy zapis "Przygotowywanie i aktualizacja Planu Ope-
racyjnego Funkcjonowania Powiatu na czas zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa i wojny". Taki sam zapis jest w zakresie czynności pana Piotra Cencka.

d) Plan operacyjny funkcjonowania powiatu Sandomierskiego został opracowany
poprawnie, skonsultowany z Oddziałem Spraw Obronnych Wydziału Bezpie-
czeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW i przedłożony do zatwierdzenia
Wojewodzie w ustalonym terminie.

e) Tabela realizacji zadań operacyjnych powiatu Sandomierskiego została opra-
cowana właściwie.

f) Karty realizacji zadań operacyjnych są opracowane w całości, lecz nieprawi-
dłowo oznaczone i zarejestrowane.
Zaleca się: dokonać aktualizacji tych kart i każdej KRZO należy nadać od-
dzielny numer i zarejestrować, jako "zastrzeżony" oraz opisać zgodnie
z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r "O ochronie informacji niejawnych".

3.4. Prowadzenie dokumentacji świadczeń na rzecz obrony:
a) .Plan wykorzystania świadczeń osobistych na rzecz starostwa powiatowego"

wynikający z §13, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia Rady Mini-
strów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia
5 października 2004 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 2307 z póź. zm.) został wykonany
poprawnie.

b) Starosta jako szef OC, nie korzysta ze świadczeń osobistych i rzeczowych dla
potrzeb własnych.

3.5. Praktyczne wykonywanie zadania operacyjnego.
W czasie kontroli praktycznego wykonania zadania, dokonano uruchomienia
Stałego Dyżuru z ograniczeniami tylko do urzędu starostwa powiatowego wraz
z założeniem nieobecności pracownika ds. obronnych i stwierdzono następujący
stan faktyczny. Sygnał do wykonania zadania operacyjnego sekretariat staro-
stwa powiatowego otrzymał faksem o godz. 10°2. Następnie sekretarka przeka-
zała go staroście, który po odczytaniu treści otrzymanego zadania w Planie
Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu, nakazał uruchomienie stałego dyżuru.
Stały dyżur w składzie 4 osób (Marek Żołyniak, Paweł Szewczyk, Małgorzata
Cukierska-Greń i Rafał Wnuk) zgłosił gotowość do działania o godz. 1030.

W czasie praktycznej realizacji zadania stwierdzono:
- wiarygodność otrzymanego sygnału sprawdzono dopiero po wydaniu dys-

pozycji przez Starostę i rozpoczęciu procedury działania "Stałego Dyżuru" o
godz 1022,

- zmiana dyżurna - zgodna z .Planern pełnienia stałego dyżuru" zatwierdzo-
nym przez Starostę,

- dokonano sprawdzenia łączności radiotelefonicznej,t!Z G ;--~7 )(/&,~



- powiadomiono WCZK o uruchomieniu "Stałego dyżuru".
- dokonano wpisu o przyjęciu sygnału w "Dzienniku ewidencji przyjętych

i nadanych sygnałów - informacji"
- nie dokonano wpisu o rozpoczęciu pracy stałego dyżuru w "Książce mel-

dunków starszego dyżurnego".
- przekazanie dokumentacji "Stałego dyżuru" nie zostało potwierdzone przez

starszego dyżurnego zespołu przyjmującego dyżur,
Zaleca się: powyższe uwagi uwzględnić w czasie prowadzonych szkoleń "Stałe-
go dyżuru" oraz przeprowadzenie dodatkowych treningów dla jego obsady per-
sonalnej.

3.6. Podsumowanie
W czasie kontroli Zespół Kontrolny, na podstawie przedstawionych dokumentów,
stwierdził, że:
a) w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu zostały opracowane podstawowe

dokumenty określające zasady jego funkcjonowania w czasie pokoju oraz
w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
jednakże Regulamin organizacyjny nie zawiera zasadniczych zapisów wynika-
jących z obowiązujących aktów prawnych w zakresie obronności. Regulamin
czasu "W" posiada zawyżona klauzule niejawności i w układzie logicznym nie
jest w pełni kompatybilny z obowiązującym Regulaminem. Regulaminy wyma-
gają pilnej aktualizacji i ujednolicenia.

b) planowanie działalności szkoleniowej - terminowo zostały wydane dokumenty
kierowania wewnętrznego normujące proces szkolenia obronnego, jednakże
w Programie szkolenia obronnego powiatu na lata 2013+2015, nie zostały uję-
te zamierzenia własne powiatu. Działalność szkoleniowa w urzędzie prowa-
dzona jest niezgodnie z opracowanym planem i nie obejmuje wszystkich grup
szkoleniowych, zawężona została tylko do grupy stałego dyżuru. Nie w pełni
zrealizowany został również plan szkolenia obronnego w 2012 roku.

c) planowanie operacyjne - poprawnie opracowano dokumenty kierowania we-
wnętrznego normujące proces planowania oraz terminowo opracowano
i uzgodniono plan operacyjny funkcjonowania starostwa, opracowane zostały
karty realizacji zadań, jednak część z nich zawiera uchybienia formalne;

d) podczas praktycznego wykonanie zadania operacyjnego stwierdzono nieprze-
strzeganie obowiązujących procedur i niedostateczne wytrenowanie obsady
personalnej stałego dyżuru,

Zespół Kontrolny ocenia, że Starostwo Powiatowe w Sandomierzu jest przygoto-
wane do realizacji zasadniczych zadań obronnych wynikających z obowiązujących
aktów prawnych w czasie pokoju z uchybieniami. Nie uwzględnienie w regulaminie
organizacyjnym, w zakresach zadań kierownictwa urzędu oraz w zakresach zadań
wspólnych komórek organizacyjnych zadań obronnych, powoduje obawę, co do re-
alnego przygotowania tych komórek do udziału lub współudziału w procesie plano-
wania oraz realizacji zadań obronnych Niepełna realizacja przedsięwzięć szkole-
niowych w 2012 roku oraz w I półroczu 2013 roku nie stworzyła odpowiednich wa-
runków do przygotowania kierowniczej kadry urzędu oraz pracowników do realizacji
zadań obronnych w czasie pokoju, a tym samym nie w pełni zapewniła ich meryto-
ryczne przygotowanie do realizacji zadań w składzie określonych zespołów zada-
niowych na przewidzianych dla nich stanowiskach i funkcjach w okresie zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.



Ponadto stwierdzone niedociągnięcia w zakresie funkcjonowania stałego dyżuru,
mogą rodzić uzasadnione wątpliwości, co do możliwości bezkolizyjnego zapocząt-
kowania procesu osiągania wyższych stanów gotowości obronnej w okresie ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz płynnej realizacji zadań
obronnych, w tym priorytetowych wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych.

4. Zalecenia:
4.1. Niedociągnięcia wymienione w punkcie 3.2, 3.3 i 3.4 protokołu - usunąć

w terminie do 31 października 2013 roku.
4.2. Niedociągnięcia wymienione w punkcie 3.1 protokołu - usunąć w terminie do

30 listopada 2013 roku.
4.3. Niedociągnięcia wymienione w punkcie 3.5 protokołu uwzględnić w czasie

prowadzonych szkoleń obsady "Stałego dyżuru".
4.4. Na podstawie otrzymanego protokołu należy sporządzić "Harmonogram usu-

nięcia stwierdzonych niedociągnięć", którego jeden egzemplarz przesłać do
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW w terminie do
dnia 10 sierpnia 2013 r.

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

5. Starosta - w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu może zgłosić zastrze-
żenia do ustaleń zawartych w niniejszym protokole Przewodniczącemu Zespołu
Kontrolnego.

Przewodniczący

Członkowie:

Kierownik kontrolowanej
jednostki organizacyjnej.

Wykonano w 2 egz.
Egz. Nr 1 - Starosta Sandomierski,
Egz. Nr 2 - a/a. -y


