
ZARZ1\DZENIE NR ORG.00SO.84.2021 

WOJTA GMINY BABOSZEWO 

z dnia 9 grudnia 2021 r. 

w sprawie powolania komisji ds. przegll\du i niszczenia kart przydzialu do formacji obrony 
cywilnej dzialajl\cych na terenie gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 0 powszechnym obowiqzku obrony 
Rzeczypospo1itej Po1skiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372 ze zm.), § 4 Rozporzqdzenia Rady Ministr6w 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczeg61owego zakresu dzialania Szefa Obrony Cywi1nej Kraju, 
szef6w obrony cywi1nej wojew6dztw, powiat6w i gmin (Dz. U. z 2002 r. , Nr 96, poz. 850), 
§ 16 pkt 5 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewn<;trznych i Administracji z dnia 26 wrzesnia 
2002 r. w sprawie odbywania sluzby w obronie cywi1nej (Dz. U. z 2002 r. , Nr 169, poz. 1391 ze zm.) 
oraz Zarzqdzenia Nr 240 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
wprowadzenia do stosowania wytycznych Szefa Obrony Cywi1nej Wojew6dztwa w zakresie zasad 
gospodarowania kartami przydzialu do formacji obrony cywilnej na terenie wojew6dztwa 
mazowieckiego, zarzqdza si<; co nast<;puje: 

§ 1 

Powoluje si<; Komisjc; ds. przeglqdu i zniszczenia kart przydzialu do formacji obrony cywilnej 
dzialajqcych na terenie gminy Baboszewo, zwana dalej "Komisjq" w skladzie: 

Przewodniczqcy: 

1) Marzanna luchner - Pelnomocnik ds. ochrony inforrnacji niejawnych, obrony cywilnej 
i zarzqdzania kryzysowego 

CZlonkowie: 

1) Wojciech Wolder - Sekretarz Gminy 
2) Paulina Dobrzynska - Zastc;pca Kierownika Referatu PPGNiOS 

§2 

1. Komisja dokona przeglqdu kart przydzialu do formacji obrony cywilnej pod kqtem aktualnosci 
danych w nich zawartych. 

2. Nieaktualne karty przydzialu zostanq komisyjnie zniszczone w niszczarce. 
3. Wz6r protokolu zniszczenia stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 3 

Protok61 z komisyjnego zniszczenia kart nalezy przedlozyc do zatwierdzenia W6jtowi Gminy 
Baboszewo - Szefowi Obrony Cywilnej Gminy do dnia 31 grudnia 2021 r. 

§4 

Przewodniczqcy Komisji bc;dzie nadzorowal terminowq realizacjc; zadania. 

§ 5 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



ZATWIERDZAM: 

Za"lcznik do Zarzljdzenia Nr ORG.00SO.84.2021 
Wc\jta Gminy Baboszewo z dnia 9 grudnia 2021 r. 
w sprawie powolania komisji ds. przeglljdu i niszczenia kart przydzialu 
do formacji obrony cywilnej dzialajljcych na terenie gminy Baboszewo 

Na podstawie § 2 us!. 3 Zarzljdzenia Nr ORG.00SO.84.2021 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 9 grudnia 2021 roku 
Komisja w skladzie: 
Przewodniczljcy: 
Marzanna Juchner - Pelnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i zarz~dzania kryzysowego 
Czlonkowie: 
Wojciech Wolder - Sekretarz Gminy 
Paulina Dobrzynska - Zastc;pca Kierownika Referatu PPGNiOS 
dokonala przegl~du kart przydzialu do fonnacji obrony cywilnej , a nastc;pnie komisyjnie zni szczyla karty spelniaj~ce przeslanki wymienione w § 2 
w/w zarz~dzenia i sporz~dzila poni:zszy wykaz: 

Seria i nr kar Odcinek Pow6d zniszczenia S os6b zniszczenia 
2 3 4 5 

-~Jl=-. 
Podpisy Komisji: 
Przewodnicz~cy: . . .... . ........ . . . . . ....... . 
Czlonkowie: ............. . ... .. ... . ........ .. . . 


