
Zarządzenie Nr 97/2010 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 3 września 2010 roku 

 
w sprawie inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej 

 
Na podstawie Wytycznych Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa             z 

dnia 04.08.2010r. dotyczących przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej 

według stanu na dzień 30.10.2010r. zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. Powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony 

cywilnej zamontowanego i niezamontowanego w Urzędzie Miejskim w Karczewie                w składzie: 

1) Pan Jerzy Rogulski – Przewodniczący, 

2) Pani Anna Moczulska – Członek, 

3) Pani Anna Fuśnik – Członek. 

 

§ 2. W dniu 30.09.2010r. Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania 

Kryzysowego przeprowadzi szkolenie dla członków Komisji, którego przedmiotem będą zasady 

inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej. 

 

§ 3. 1. Do obowiązków komisji należy: 

1) dokonanie spisu z natury wszystkich składników majątkowych w drodze spisu z natury poprzez 

liczenie, 

2) prawidłowe i czytelne wypełnienie arkuszy spisowych, 

3) ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, 

4) dokonanie oceny przydatności posiadanych środków rzeczowych, 

5) współudział w wycenie spisanych składników majątkowych. 
2. Za nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej odpowiedzialność 

ponoszą przewodniczący i członkowie komisji. 

 

§ 4. Inwentaryzacją komisja musi objąć: 

1) wojskowy sprzęt techniczny znajdujący się na wyposażeniu formacji obrony cywilnej oraz 

gromadzony dla zapewnienia ochrony indywidualnej stanów osobowych na stanowiskach 

kierowania, załóg zakładów pracy oraz ludności; 

2) 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.); 

3) inny sprzęt stanowiący majątek obrony cywilnej. 
 

§ 5. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji komisja sporządza w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach protokoły i zestawienia inwentaryzacyjne wg załączonych wzorów. 
 

§ 6. Prace komisji należy rozpocząć w dniu 01.10.2010r. i powinny być zakończone do dnia 

30.10.2010r. 
 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, 

Obronnych i Zarządzania Kryzysowego. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

       Burmistrz Karczewa 

      inż. Władysław Dariusz Łokietek 


