
ZARZĄDZENIE NR 78/2011
WÓJTA GMINY ZĘBOWICE

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
z dnia 08 września 2011r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
i wyposaŜenia magazynów wg stanu na dzień 30 września 2011r.

        Na podstawie § 3 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca
2002r.  w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa  Obrony Cywilnej  Kraju,
szefów  obrony  cywilnej  województw,  powiatów  i  gmin  (Dz.  U.  z  2002r.  Nr  96,
poz.850) w związku z ustawą  z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.
z  2009r.  Nr  152,  poz.  1223 z  późn.  zm.)  oraz Zarządzeniem Nr 144/2011 Szefa
Obrony  Cywilnej  Województwa  Opolskiego  –  Wojewody  Opolskiego  z  dnia
2 września 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
i wyposaŜenia według stanu na dzień 30 września 2011r.

zarządza si ę, co nast ępuje:

§ 1.

W dniach  1-19  października  2011r.  naleŜy  przeprowadzić  spis  z  natury  środków
trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów będących na stanie magazynu
sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy wg stanu na dzień 30 września 2011r.

§ 2.

Do przeprowadzenia spisów, o których mowa w § 1 powołuje się  zespół spisowy
w składzie:

1) Przewodniczący – Hubert Buczek
2) Członek – Sabina Kmiecikowska
3) Członek – Piotr Krawczyk

§ 3.

1. Inspektor ds. OC zobowiązany jest do udziału w szkoleniu z zakresu sposobu        
    przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej, zgodnie z planem  
    ustalonym przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
    Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.  

2. Inspektor ds. OC po otrzymaniu wypełnionych arkuszy spisu z natury dokona 
    wyceny spisanego sprzętu na tych arkuszach oraz opracuje zestawienie róŜnic 



    inwentaryzacyjnych i informację o bazie magazynowej sprzętu obrony cywilnej 
    znajdującej się w Gminie Zębowice.

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 2 naleŜy przesłać do Wydziału 
    Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
    w Opolu w terminie do dnia 25 października 2011r. 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. OC.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

 

 


