WC}T G}śINY Łlił]iĘTA
99-30§ Ła*lęta

Zarądzęńe Nr 29109
Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Łanięta
z dnia 20 listopada 2009 roku
w sprawie wynnczeńa koordynatora gminnego do nadzoru przygotowń publicznych
uru4dizeń załpatłzeńa w wodę do funkcj onowania w warunkach specj alnych.

Na podstawie art. 17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o povrszechnym
obońąpku obrony RzecąlpospolĘ Polskiej (tj . Dz. U . z 2004 r. Nr 24 l , pz. 2416, Nr 277 ,
paz.2742;z2005 r.Nr 180, poz.1496;z2006 r.Nr 104, poz.708i7ltiNr220, poz.1600;z
2007 t. Nr 107, poz.732 i Nr l76, poz.1,242;z2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz.1109,
Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308, Nr 223, poz. 1458 i 2009 r. Nr 22,poz. 120, Nr 97,
poz.801), art.7 ust.1 pkt.3 ustawy z dńa 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tj.Dz.U. z
2a0l r. Nr 142, poz. 1591; z 2a02 r, Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr
153,poz. l27l i Nr 214, poz. l806; z2003 r. Nr 80, poz.7l7 i Nr 162, poz. 15ó8; z2004 r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr l16, poz. 1203; zż005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z
2a06 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z2007 r. Nr 48, paz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr
l73,poz.l218; z2008r.Nr 180,poz.1111iNr223,poz.1458; z2009 r.Nr52 poz.420),§3
pkt 13 tozpotząńzeńa Rady Ministrów z dnia 25 częrwca 2002 r. w sprawie szczegołowego
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Krajq szefow obrony cywrlnej województw,
powiatów i grnin (Dz.U.Nr 96, poz. 850) zatrfua się co nastąluje:

§ 1. Wyaraczam koordynatora gminnego do nadzorowania i koordlmowania przygotowan i
realizacji zańń wynikających z obowiąpku funkcjonowania publiczrych urz@zeń w
wodę w warunkach specjalnych ną terenie gpiny Łanięta zwanego dalej
,,koordynatorem".

§ 2. Na koordynatora tur1aa§zam Pana Pawła Jurkowskiego - rnłodszego ręferenta ds.
ochrony gruntów, gospodarki grunkmi, sptzedaĘ i dzier'zawy gruntów rolniczych,
gospodarki roślinnej i zwierzęcej, ewidencji własnościkomrmalnej, inwesĘcji oraz
zanSudrogami gninnymi Urzędu Gminy Łulięta.

§ 3.

Zobowiąpuję koordynatora

do

przygotowania alfiJalu;Ąi isfiriejącego ,,Planu
lltzSzń zaopatrzeńa w wodę w warunkach

zapewnienia funkcjonowania publicznych
specjalnych gpiny Łanięta".

§ 4, Uaktuatniony plan

naleĘ uzgodnić z Powiatową

Kufirie iprzedłoĘćWójtowi do zatwierdzenia.

Stacją Sanitarno- Epidemiologiczrąw

§ 5. Termin wykonania akfiaalizasjiwraz z uzgodnieniarri
marca 2010 roku.

§ 6.

Zarz$zenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.
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