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zARzĄDzENlE NR 0050/51/201 8
WOJTA GMINY KRUPSK| MŁYN - SZEFA OBRONY CYWLNEJ GM|NY
z dnia 30 maja 2018 r.
W Sprawie powołania komisji do

przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Na podstawie Wytycznych Starosty Tarnogórskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie

realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zalządzania kryzysowego w Powiecie Tarnogórskim na
2018 r. zostanie przeprowadzona inwentaryzacja sprzętu obrony cyvvi|nej,

Zarządzam:
§

1.

Powołanie komisji inwentaryzacyjnej w składzie:
Piotr Gwóźdz - Przewodniczący Komisji,
Ańur Konfederak - Członek Komisji,
Anna Wojciechowska - członek Komisji.

§2.
Przewodniczący Komisji pzedstawi mi do zatwierdzenia zestawienie inwentaryzacyjne sprzętu
obrony cywilnej do dnia 8 czeMca 2018 r.

§3,
Ustalam Wytyczne w zakresie postępowania w czasie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej jako
załącznik Nr ,1 do niniejszego zażądzenia.

§4.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obronnych, obrony cywilnej,
zaządzania kryzysowe g o,

§5.
Zalządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/51/20,18
Wójta Gminy Krupski Młyn-szefa oc Gminy z dnia 30 maja 2018 r.

VVYTYCZNE

w zakresie postępowania W czasie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Na podstawie wytycznych Starosty Tarnogórskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w
sprawie realizaĄi zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Powiecie
Tarnogórskim na 2018

r.

zostanie przeprowadzona inwentaryzacja spzętu obrony cywilnej.

lnwentaryzacją należy objąć sprzęt obrony cywilnej przydzielony oraz sprzęt zakupiony z
własnych środków finansowych. Sprzęt zakupiony z własnych środków należy ująć oddzielnie. llośc
czlonków komisji inwentaryzacyjnej należy ustalić w zależnościod ilościposiadanego sprzętu, lecz
w liczbie nie mniejszej niż trzy osoby.
lnwentarytzację należy pzeprowadzić wg. stanu na 31 grudnia 2017 r,
Wpis do kańy spisowej powinien nastąpić bezpośrednio po ustaleniu żeczywistego Stanu.
Spis natury winien byc dokonany pżez co najmniej dwie osoby w obecności osoby
odpowiedzialnej za stan spżętu i materiałóW objętych inwentaryzacją.
Zestawienie inwentaryzacyjne spożądzić należy wg, wzorów okreslonych przepisami
instrukcji o gospodarowaniu sprzętem obrony cywilnej.
Jakiekolwiek różnice między stanem ewidencyjnym, a stanem faktycznym muszą być
udokumentowane ( W pżypadku braków musi być przeprowadzone postępowanie Wyjaśniającei
sporządzony protokol szkód ), natomiast nadwyzki należy ując w ewidencji.
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