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Burmistrza  Żelechowa 

   z  dnia 10 września 2010 r.

 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji 
sprzętu obrony cywilnej przyjętego w użytkowanie przez UM w Żelechowie .

       Na podstawie Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( tekst jedn. ) Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zmianami oraz 
Wytycznymi Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa 
z dnia 4 sierpnia 2010 r.  do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji  sprzętu 
obrony cywilnej według stanu na dzień 30.10.2010 r.  postanawiam co następuje :

                                                        $ 1

Powołuję komisję inwentaryzacyjną w celu przeprowadzenia sprawnego i jednolitego 
spisu inwentaryzacyjnego  sprzętu obrony cywilnej użyczonego U M w Żelechowie 
w następującym składzie :

1.Krystyna Koryś               – Przewodnicząca komisji ;
2. Barbara Lewandowska  – Sekretarz komisji ;
3. Daniel Staniszewski       – Członek komisji;
4. Emil  Bąk                        – Członek komisji;. 

                                                       $ 2

W okresie przygotowawczym od 10.09 do 30.09. 2010 r. Inspektor ds. Zarządzania 
Kryzysowego , Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej  w oparciu o Wytyczne 
Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 4 sierpnia 
2010 r.  do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji  sprzętu obrony cywilnej 
według stanu na dzień 30.10.2010 r. , przygotuje niezbędną wg załączonych wzorów 
do w/w Wytycznych dokumentację inwentaryzacyjną oraz przeprowadzi szkolenie 
członków komisji inwentaryzacyjnej w zakresie dotyczącym przeprowadzenia 
inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

                                                      $ 3

Okres przeprowadzenia inwentaryzacji  ustalam od 01.10.2010 r. do 30.10.2010 r.
według stanu na dzień 30.10.2010 r. 



W okresie inwentaryzacji należy :
- wstrzymać przyjmowanie i wydawanie sprzętu obrony cywilnej w magazynie 
( nie wolno dokonywać jakichkolwiek operacji magazynowych);
- inwentaryzację przeprowadzić metodą spisu z natury;
- spis z natury winien być dokonywany przez co najmniej dwóch członków komisji w 
   obecności osoby odpowiedzialnej za stan sprzętu i materiałów objętych   
   inwentaryzacją ;  
-  wpis do arkusza inwentaryzacyjnego powinien nastapic bezpośrednio po ustaleniu 
   rzeczywistego stanu.
                                        
                                                    $ 4

Komisja na podstawie arkuszy spisu z natury sporządzi Protokóły Inwentaryzacyjne
w terminie do dnia 10.11.2010 r. z których jeden egzemplarz w terminie do dnia 
15.11. 2010 r. prześle .do Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  w Warszawie Pl. Bankowy 3/5

                                                   $ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
                        (-)
   Mirosława Miszkurka


