
                    Zarządzenie  Nr 19/2006

                                                Burmistrza Karczewa

                                            z dnia 01 marca 2006 roku
                                                                                                                                                

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 

Miejskiego                                                 w Karczewie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
zarządzam co następuje;

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karczewie 
przyjętym zarządzeniem Nr 13/2004 z dnia 4 lutego 2004r. i zmienionym 
zarządzeniem                    Nr 89/2004 z dnia 30 września 2004r, 
zarządzeniem Nr 21/2005 z dnia 22 marca 2005r. oraz zarządzeniem Nr 
120/2005 z dnia 13 grudnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany;
1. W § 4
    dodaje się punkt 13 w brzmieniu;

13)Burmistrz jest Szefem Obrony Cywilnej Gminy Karczew.
2. W § 13
    dodaje się punkt 18 w brzmieniu;

18)podejmowanie w stałej gotowości obronnej państwa określonych 
działań

         szkoleniowych, planistycznych i organizacyjnych w celu 
przygotowania
         Urzędu Miejskiego do sprawnego i terminowego wykonywania 
zadań w 
         stanach gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i wojny.
3. W § 17
     dodaje się punkty 37 -  44 w brzmieniu;
     37)opracowywanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych 
zamierzeń 
          w zakresie wykonywania zadań obronnych,
     38)opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także 
          organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
     39)utrzymywanie w stałej aktualności planu operacyjnego 
funkcjonowania Gminy
          a także stosownych programów obronnych,
     40)realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem 
stanowiska
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          kierowania Burmistrza zapewniającego realizację zadań obronnych
          w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
     41)opracowanie i bieżąca aktualizacja regulaminu organizacyjnego 
Urzędu
          Miejskiego na czas wojny oraz projektu zarządzenia Burmistrza 
Karczewa
          wprowadzającego w/w regulamin w życie,
     42)opracowanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia 
Gminy 
          na potrzeby obronne,

     43)opracowanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych 
świadczeń
          rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i rzeczowych 
przewidzianych do
          wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także 
innych
          niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
     44)prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy 
rezerwy od 
          obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie 
mobilizacji i wojny.

§ 2

W pozostałej części Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w 
Karczewie pozostaje bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz 

Łokietek
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