
ZARZĄDZENIE Nr 60/11

Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Baborów
z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu obrony 
cywilnej oraz wyposażenia magazynu według stanu na dzień 30 września 2011 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 6-7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 14  
Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  25  czerwca  2002  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu 
działania  Szefa  Obrony Cywilnej  Kraju,  szefów obrony cywilnej  województw,  powiatów i  gmin 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) i art. 26-28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn, zm.) zgodnie z zarządzeniem Nr 144/2011 
Szefa Obrony Cywilnej Województwa Opolskiego – Wojewody Opolskiego z dnia 2 września 2011 r. 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia według stanu 
na dzień 30 września 2011 r. 

zarządza się, co następuje:

§ 1

Spis z natury sprzętu obrony cywilnej oraz wyposażenia pomieszczeń magazynowych przeprowadzić  
w okresie 1 – 14 października 2011 r. według stanu na dzień 30 wrzepienia 2011 r.

§ 2

Do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu obrony cywilnej powołuję zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący – Janusz Pruszowski
Członkowie:       - Barbara Olejnik
                            - Jarosław Chomętowski

 
§ 3

Spisem z natury należy objąć sprzęt obrony cywilnej oraz wyposażenie magazynu w Urzędzie 
Miejskim w Baborowie.

§ 4

Pracownika  prowadzącego  sprawy  obrony  cywilnej  w  Urzędzie  Miejskim  zobowiązuję  do 
udostępnienia pomieszczenia magazynowego w celu przeprowadzenia spisu w terminie uzgodnionym 
z przewodniczącym zespołu spisowego.

§ 5

Pracownik Urzędu Miejskiego prowadzący sprawy obrony cywilnej,  po otrzymaniu  wypełnionych  
arkuszy  spisu  z  natury  dokona  wyceny  spisanego  sprzętu  oraz  opracuje  zestawienie  różnic 
inwentaryzacyjnych, które razem z arkuszami prześle do Wydziału Zarządzania Kryzysowego OUW 
do dnia 25 października 2011 r. 



§ 6

W innych  sprawach dotyczących  przygotowania  i  przeprowadzenia  spisu  sprzętu  OC,  stosuje  się 
postanowienia zawarte w powołanym na wstępie zarządzeniu Szefa Obrony Cywilnej Województwa.  

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


