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PROTOKOL

z kontroli merytorycznej z zakresu realizacji zadaf obronnych
Nazwa jednostki kontrolowanei w jei pelnym brzmieniu, adres iednostki,
imig i nazwisko kierownika iednostki.
Kierownikiem jednostki Maejskie Pzedsiqbiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp6lka

z o.o. w Chelmie ul. Wolyhska 57 jest Prezes ZarzEdu Pan Zbigniew

Matuszczak.

W czasie kontroli dokumenty przedkladat i wyjasniei udzielal Pan Robert
R62aiski- inspektor ds. obronnych, zazedzania kryzysowego iobrony cywilnej.
Termin, w kt6rym przeprowadzono kontrolQ.
Kontrole przeprowadzono dniach '19-20 grudnia 2016

r.

Kontrole przeprowadzil:

Waldemar Korcz - pelnomocnak ds. ochrony informacji niejawnych
UrzQdu lvliasta Chetm (Leg. Stuzb. Nr 912012), na podstawie upowaznienia
Prezydenta Miasta Chelm Nr 8K.077-309.2016 z dnia 5.12.2016 t.

Kontrolq obiqto temat:
Szkolenie obronne oraz ochrona informacji niejawnych w tym: dokumentacja

szkolenia obronnego, dokumentacja stalego dyzuru oraz przestrzeganie zasad
ochrony informacji niejawnych podczas realizacji zadai obronnych.
W toku kontroli ustalono co nastQpuje:

Podczas kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji stalego dyzuru
.iednostki. Dokumentacja aktualizowana jest na biezqco. Pracownicy wyznaczeni do
pelnienia stalego dyzwu zapoznani sq ze swoimi obowiEzkami. W biezEcym roku

staly dy2ur uczestniczyl

w

treningu miejskim zorganizowanym pzez Wydzial

Uzqdu Miasta w dniu 30.05.2016 r. oraz treningu
wojewodzkim zrealizowanym w dniu 24.11.2016 r. Ponadto osoby wyznaczone do
ZatzEdzania Kryzysowego

stalego dyzuru

i

formacji obrony cywilnej braty udzial
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d

nia 2A

naja 2014 t

w

miejskim awiczeniu

2016 r'
obronnym pk. UHERKA 16 zorganizowanym w dniach 16-18 listopada
w czasie kt6rego praktycznie realizowaly powierzone im zadania'
Podczaskontrolisprawdzonordwniezewidencjqszkolenia(dziennikzajQc,

listaobecnosciuczestnik6wszkolenia)Stalegodyzuruorazplutonuratownictwa
prowadzenia zgodna
technicznego. Zar6wno tematyka zaiQa lak i czestotliwosc ich
jest z obowiEzujqcymi przepisami.
realizaqQ zadall obronnych posiada

Pracownik odpowiedzialny

za

w zakresie dostepu
upowaznienie wydane przez kierownika jednostki organizacylnej
jednostce w ostatnim okresie nie
do informacji niejawnych o klauzuli zastrzezone' W
przetwarzano dokument6w zawierajqcych informacje niejawne'

Wnioski i zalecenia Pokontrolne:
Nie wydano zalecei PokontrolnYch

Kierownikkontrolowanejjednostkipoinformowanyzostaloprzyslugujecym
co do ustaleil
mu prawie wnoszenia pisemnych i umotywowanych wyiasnieir'
zawartych w Protokole z kontroli.

Protok6l sporzqdzono dnia 20 grudnia 2016

r' w tzech iednobzmiacych

egzemplarzach.
Protok6l podpisano bez zasltzezer.
Protok6t otrzymujE:

- egz. nr 1 - MPGK SP. z o'o' w Chelmie'
- e6z. nr 2 - Biuro Kontroli Urzedu Miasta ChelmUrzqdu Miasta chelm
- ;;. ;; 5 wv,a.iut zu,.qd"nia Kryzvsowego
'

KONTROLOWANY

NICtPRtZt

ZalaenrL do Zau adzenra Nr996/10

p,p?vdenl,

M asla Chelm z dnra 20 mala 2010 r

KONTROLUJACY:

