
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 57/1/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 22 stycznia 2018 r.

w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku
obrony w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.),
art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.), zarządzenia Wojewody Lubelskiego nr 293 z dnia 14 grudnia
2017  r.  w  sprawie  organizacji  wykonywania  zadań  w  ramach  powszechnego
obowiązku obrony w 2018 roku oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta
Lublin  z  dnia  24  lutego  2011 r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego
Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t. Obwieszczenie  Prezydenta  Miasta  Lublin
z dnia 20 października 2017 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Określam organizację  wykonywania  zadań w ramach powszechnego obowiązku
obrony w mieście Lublin w 2018 roku.

2. Zasady  organizacji  wykonywania  zadań  w  ramach  powszechnego  obowiązku
obrony w mieście Lublin w 2018 roku określa załącznik do zarządzenia.

3. Zadania obronne określają odrębne przepisy.

§ 2

Upoważniam Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i  Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin do koordynowania i uzgadniania zadań w ramach
powszechnego obowiązku obrony. 

§ 3

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Zastępcom  Prezydenta  Miasta  Lublin,
Sekretarzowi Miasta Lublin, Skarbnikowi Miasta Lublin, dyrektorom wydziałów i biur
Urzędu Miasta Lublin, kierownikom zespolonych służb, inspekcji i straży, kierownikom
jednostek organizacyjnych miasta Lublin. 

§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Lublin.
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§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

                           (-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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