zARzĄDZENlE Nr

14112010

Burmistrza - Szefa Obrony Gywilnej
Miasta Wągrowca
z dnia 29 listopada 2010

r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia i bazy magazynowej

obrony

cywilnej na terenie miasta Wągrowca

Na podstawie ań. 26 ust. 2, ustawy z dnia 29 wrzeŚnia 1994 r. o rachunkowoŚci
(Dz. U. z2002 r. Nr 76, poz. 694 z pożniejszymi zmianami) oraz $ 3 pkt. 14 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r' w sprawie szczegołowego zakresu działania Szefa
obrony Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow i gmin zarządza się,
co następuje:

s1
uaktualnienia danych o stanie iloŚciowym sprzętu obrony cywilnej oraz bazy
magazynowej przeprowadzic w miesiącu grudzień 2010 _ styczeń 2011 na terenie miasta
Wągrowca inwentaryzację mienia obrony cywilnej według stanu na dzień 30 grudnia 2010 r.

W celu

s2
lnwentaryzację w zakładach przeprowadza 3 osobowa komisja wyznaczona przez Dyrektora,
Kierownika, Prezesa. Natomiast przegląd techniczny sprzętu dokona komisja zakładu przy
wspołudziale pracownika Stanowiska pracy do Spraw obronnych Urzędu Miejskiego
w Wągrowcu.

s3
Powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1 ' Przewodniczący _ Krzysztof Tchórzewski
2. Członek - Tadeusz Gapiński
3. Członek _ Maciej Skrzypczak

s4

Komisja przeprowadzi inwentaryzacje mienia obrony cywilnej w magazynie miejskim
i sporządzi protokoł oraz zestawienie zbiorcze sprzętu za miasto Wągrowiec.

s5
Na Przewodniczącego komisji miejskiej wyznacza się inspektora do spraw obronnych
Urzędu Miejskiego Zbigniewa Cholewińskiego.

s6

s6
Arkusz spisu z natury oraz protokóły inwentaryzacyjne zakładow podpisane przez komisję
izatwierdzone przez Dyrektora, Kierownika, Prezesa przewodniczący zakładowych komisji
złoŻąwStanowisku pracy do spraw obronnych Uzędu Miejskiego w Wągrowcu w terminie
do 5 stycznia 2011 r.

s7
Zbiorcze zestawienie inwentaryzacyjne za miasto naleŻy przesłaÓ w termin|e do 14 stycznia
2011 r. do Starostwa Powiatowego W Wągrowcu i do Wydziała Zarządzania Kryzysowego
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

s8
NadzÓr nad wykonaniem Zarządzenia w zakładach pracy powierza się Dyrektorom
Zakładow, a za całe miasto inspektorowi do spraw obronnych.

se
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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