Zarządzenie Nr 36/2011
Wójta Gminy Kiełczygłów
SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
z dnia 28 października 2011 roku
w sprawieprzeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury
oraz powołania zespołu spisowego sprzętu, materiałów i wyposażenia
Obrony Cywilnej
Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), §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) w związku z art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1233 z późn. zm.) Zarządzenia Nr
200/2011 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca
2011 r. oraz Zarządzenia Nr 69/2011 Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Gminnego Zespołu
Spisowego sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej

zarządzam, co następuje:
§1
Powołuję Gminy Zespół Spisowy do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień
30 września 2011 r. drogą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia OC w składzie:
1. Barbara Dembińska
2. Halina Wolnowska
3. Katarzyna Beśka

- Przewodniczący Komsji
- Członek
- Członek.
§2

Zespół Spisowy określony w §1 dokona inwentaryzacji wg stanu na dzień 30 września
2011r.w okresie od 03.10.-16.11.2011 r.
§3
Do zadań Zespołu Spisowego należy:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z przepisami powołanej ustawy o
rachunkowości oraz Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2011
r.,

2) dokonanie spisu z natury w obecności osoby odpowiedzialnej za stan sprzętu i
materiałów objętych inwentaryzacją,
3) sporządzenie arkuszy i zestawień inwentaryzacyjnych.
§4
Nakłada się na Zespół Spisowy obowiązek zapoznania Wójta z protokołem rzeczy
przeznaczonych do likwidacji oraz zatwierdzenia go przez Wójta.
§5
Za wykonanie zadań określonych niniejszym zarządzeniem odpowiada Przewodniczący
Komisji.
§6
Zespół Spisowy sporządza ze swoich prac protokół i ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac,
do których została powołany.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

