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WOJTA GMINY GOZD

z dnia 27 paŹdziernika 2010 r.

w sprawie.' określenia celu, sposobu i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji
sprzętu obrony cywilnej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.'

Na podstawie zaleceń Wydziału Bezpieczeństwa i Zaządzania
Kryzys-owego Mazowieckiego Ur1edu Wojewódzriego określonych pi.rn"'
Nr WBZK.ll.Jz-a71818l10 z dnia 03.08.2010 r. do prżeprowadzeńia okiesowej
inwentaryzacji spzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.11.2010r.',
w związku z tym

zarządza się, co następuje:

sl
W celu uaktualnienia stanu ilościowego i wartościowego spzętu obrony
cylwilnej pzekazanego W użyczenie oraz innego sprźętu i materiałów
znajdujących się W magazynie gminnym obrony cywilnój, pzeprowadzić
okresową inwentaryzację, którą naleŻy podzielió na dwa 

-okresy:

- okres pzygotowawczy od 28.10 - 10.11.2010r.
- pzeprowadzenie inwentaryzacji w dniach 16.11 - 17.11.2010r.

s2
Za przygotowanie niezbędnej zgodnie z obowięującymi wzorami dokumentacji
inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie inwentaryzacji wojskowego spzętu
technicznego i sprzętu specjalistycznego oraz innego sprzętu znajdującego śię
na stanie obrony cywilnej czynię odpowiedzialnym referenta os. obronnycń
i obrony cynłilnej'

s3
W skład komisji inwentaryzacyjnej powołuję nizej wymienione osoby:

Przewodniczący Komisji - Jacek Krzemiński
Członkowie: - Agnieszka Misalska

- Krzysztof Dera .
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2.
3.



s4
Spisem z natury należy objąć wojskowy spzęt techniczny znajdujący się na
wyposażeniu formacji obrony cywilnej, sprzęt specjalistyczny niezainstalowany
znajdujący się w magazynie i oddzielnie spzęt zainstalowany oraz inny sprzęt
stanowiący majątek obrony cywilnej, a nie objęty indeksem.

s5
Szkolenie powołanych W skład komisji inwentaryzacyjnej osób z zakresu
dotyczącego przeprowadzenia inwentaryzacji spzętu obrony cyrruilnej, pzygotuje
i przeprowadzi referent ds obronnych i obrony cywilnej w terminie do
10.11.2010 r.

s6
Pzewodniczącego wyznaczonej komisji inwentaryzacyjnej, zobowiązuję do
zapoznania się z wytycznymi i obowiązującymi wzorami dokumentów
inwentaryzacyjnych oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w dniach 16.11
17 .11.2010 r. i pzedstawienia do zatwierdzenia protokóły inwentaryzacyjne
w dniu 18 listopada 2010 r.

s7
Referenta ds. obronnych i obrony cywilnej zobowiązuję do pzygotowania
zgodnie z nakazanymi zaleceniami dokumentację inwenharyzacyjną i dokumenĘ
pzesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
MUWwWarszawie Pl.Bankowy w terminie do 30 listopada 2010 r.

s8
z treścią zarządzenia zapoznać osoby Wyznaczone W skład komisji
inwentaryzacyjnej oraz osoby współodpowiedzialne za magazyn.

se
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ti
ł

WOJT\GMINY GOZD'1
ttt\

Adam JAtsŁoNsKl


