
ZARZĄDZENIE NR 27
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 15 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń 
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. W   zarządzeniu  nr  68    Komendanta  Głównego  Straży  Granicznej z dnia 30  września 
2009 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży 
Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG poz. 68, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Tworzy się Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma 
Orlika - Rückemanna w Lubaniu, zwany dalej „ Ośrodkiem”.”;

2) w załączniku  do zarządzenia:

a) w §7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Na zaopatrzeniu logistycznym i finansowym Komendanta Ośrodka pozostają funkcjonariusze, 
którzy w rozkazie personalnym o przeniesieniu do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej 
lub Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej mają określone pozostawanie na 
zaopatrzeniu Komendanta Ośrodka.

3. Komendant Ośrodka, po uzgodnieniu z Komendantem Biura Spraw Wewnętrznych Straży 
Granicznej, określi w drodze decyzji, warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu 
oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla funkcjonariuszy komórki wewnętrznej Wydziału 
Zamiejscowego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, o których mowa 
w ust. 1.”,

b) w § 16 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) pozyskiwanie środków finansowych w zakresie realizacji szkoleń współfinansowanych z funduszy 
europejskich.”, 

c) w § 18 uchyla się pkt 10,

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2009 r. poz. 103, z 2010 r. poz. 9 i 50, 
z 2011 r. poz. 42, z 2012 r. poz. 49, z 2013 r. poz. 86, z 2014 r. poz. 92, z 2015 r. poz. 11, 30 i 59 oraz z 2016 r. 
poz. 4, 59 i 111.
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d) w § 26:

- uchyla się pkt 12,

- pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) planowanie i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie 
zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów), ocena realizacji tego 
budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczenia wartości mierników;”,

- uchyla się pkt 14,

- uchyla się pkt 16,

e) w § 28 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie współpracy ze Sztabem Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Biurem Spraw 
Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Komendant Główny Straży Granicznej

gen. bryg. SG Tomasz Praga
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