Zarządzenie Nr 22/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 09 marca 2005 roku

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Zgierza

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 oraz Nr 277, poz. 2742) o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 96 poz. 850) w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, jak również wytycznych Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego ŁUW do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

zarządzam, co następuje:

§ l. Powołanie Komisji do wykonania inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej na terenie miasta Zgierza w składzie:
Przewodniczący - Jerzy Banach
Członkowie - Eugeniusz Sawecki
- Michał Wojciechowski

§ 2. Komisja dokona oceny stanu technicznego sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie miejskim oraz będzie sprawować nadzór nad prawidłowym przeprowadzeniem procesu inwentaryzacji w jednostkach posiadających sprzęt OC w swoich magazynach.

§ 3. Podział inwentaryzacji na dwa okresy:
	okres przygotowawczy: od 15 lutego do 11 marca 2005 r.

okres inwentaryzacji: od 11 marca do 30 lipca 2005 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol MaślińskiZałącznik do Zarządzenia Nr 22/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 09 marca 2005 r.

WYTYCZNE
Prezydenta Miasta Zgierza Szefa Obrony Cywilnej
do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Zgierza według stanu na dzień 31.12.2004 roku.

W celu uaktualnienia informacji o stanie ilościowym, wartościowym oraz warunkach eksploatacji sprzętu obrony cywilnej zobowiązuje wszystkie jednostki dysponujące tym sprzętem do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.

Inwentaryzację należy podzielić na dwa okresy:
	okres przygotowawczy: od 15.02 – 11.03.2005 r.

okres inwentaryzacji: od 11.03 – 30.07.2005 r.
Po zakończeniu inwentaryzacji w m-cu październiku nastąpi porównanie stanów ewidencyjnych sprzętu ujętego w książkach inwentarzowych z ewidencją WZK Urzędu Miasta Zgierza.

1. W okresie przygotowawczym należy:
	powołać komisję zarządzeniem kierownika jednostki użytkującej sprzęt OC w składzie umożliwiającym szybkie przeprowadzenie inwentaryzacji. Ilość członków komisji należy ustalić w zależności od ilości posiadanego sprzętu, lecz w liczbie nie mniejszej niż trzy osoby. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby materialnie odpowiedzialne za gospodarkę sprzętem;

przeszkolić osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej;

2. W okresie inwentaryzacji należy:
	wstrzymać wszelkie ruchy związane z gospodarką sprzętem na terenie jednostki;

inwentaryzacją należy objąć:
	wojskowy sprzęt techniczny znajdujący się na wyposażeniu formacji obrony cywilnej oraz gromadzony dla ochrony indywidualnej stanów osobowych;

sprzęt specjalistyczny nie zainstalowany, przeznaczony do modernizacji systemów alarmowych i budowli ochronnych (syreny, centrale alarmowe, urządzenia włączające, kable, urządzenia filtrowentylacyjne, filtropochłaniacze, klapy wywiewne, drzwi schronowe itp.);
inny sprzęt stanowiący majątek obrony cywilnej;
	wpis do arkusza inwentaryzacyjnego powinien nastąpić bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu. Spis z natury winien być dokonany przez co najmniej dwóch członków komisji w obecności osoby odpowiedzialnej za stan sprzętu i materiałów objętych inwentaryzacją;

arkusze i protokóły inwentaryzacyjne należy sporządzać według odrębnych wzorów;
jednostki organizacyjne posiadające sprzęt OC po przeprowadzeniu inwentaryzacji, w terminie do 15.06.2005 r. mają obowiązek przesłać jeden egzemplarz arkusza inwentaryzacyjnego wraz z protokółem do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza.

