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zARzĄDzENlE NR 0050/45/2020
WoJTA GMlNY KRUPSK| MŁYN _ szEFA oBRoNY cYWlLNEJ GM|NY

z dnia 7 kwietnia 2020 r,

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji splzętu obrony cywilnej.

Na podstawie P|anu Działania starorsty Tarnogórskiego Szefa obrony Cywilnej Powiatu W sprawie
realizaąi. zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Powiecie Tarnogórskim
na 2020 r, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzam:

§1

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

§2.

Przewodniczący Komisji przedstawi mi do zatwierdzenia zestawienie inwentaryzacyjne spżętu
obrony cywilnej do dnia 'l7 kwietnia 2020 r.

§3

Ustalam Wytyczne w zakresie postępowania w czasie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej jako
załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§4.

Nadzór nad wykonaniem zażądzenia powierzam inspektorowi ds. obronnych, obrony cywilnej,
zażądzania kryzysowego.

§5,

Zarządzenie wchodzi w ży'ie z dniem podpisania,
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Załącznlk Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/45/2020
Wójta Gminy Krupski l\4łyn-Szefa oC Gminy z dnia 7 kwietnia 2020 r,

WYTYCZNE
W zakresie postępowania W czasie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. '-": 

.,

Zgodnie z P|anem Działania Starosty Tarnogórskiego Szefa Obrony Cywi|nej Powiatu w

sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywi|nej i zarządzania kryzysowego w Powiecie 
.

Tarnogórskim na 2020 r, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja sprzętu obrony cywi|nej,

lnwentaryzacją na|eży objąc sprzęt obrony cywilnej przydzie|ony oraz sprzęt Zakupiony z

własnych środków finansowych. Sprzęt zakupiony z własnych środków należy ując oddzielnie.

Ilośc czlonków komisji inwentaryzacyjnej na|eży ustalić w za|eżności od ilości posiadanego

sprzętu, lecz w |iczbie nie mniejszej niz trzy osoby.

lnwentaryzację na|ezy przeprowadzic Wg. stanu na 31 grudnia 2019 r,

WpiS do kańy spisowej powinien nastąpić bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego Stanu.

Spis z natury winien byc dokonany przez co najmniej dwie osoby w obecności osoby

odpowiedzialnej za stan sprzętu i materiałów objętych inwentaryzacją.

Zestawienie inwentaryzacyjn e sporządzić należy wg. wzorów okreslonych przepisami

instrukcli o gospodarowaniu sprzętem obrony cywilnej,

Jakleko|wiek różnice między stanem ewidencyjnym, a stanem faktycznym muszą byc

udokumentowane ( w przypadku braków musi być przeprowadzone postępowanie wyjaśniające i

sporządzony protokół szkód ), natomiast nadwyżki należy ując w ewidencji.


