ZARZĄDZENIE NR 176/2008
BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK
z dnia 10 października
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej
znajdującego się we właściwych jednostkach organizacyjnych,
według stanu na dzień 31 października 2008r.
Na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz. 850 z późn. zm.) i w związku
z zarządzeniem nr 227 Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa
z dnia 5 października 2001r w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad gospodarowania
składnikami majątku Obrony Cywilnej na terenie województwa mazowieckiego i pismem
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego nr WBiZK.II.2131/45/08 dnia 29 sierpnia 2008r, zarządzam co następuje:
§1
W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej kierownicy
jednostek organizacyjnych posiadający sprzęt Obrony Cywilnej przekazany z Urzędu
Miejskiego w Pułtusku powołają – do dnia 17 października 2008r – własne, wewnętrzne
komisje inwentaryzacyjne.
§2
Zadaniem komisji inwentaryzacyjnych, o której mowa w § 1 jest:
1) przeprowadzenie spisu z natury obejmującego sprzęt specjalistyczny
zainstalowany i nie zainstalowany stanowiący majątek Obrony Cywilnej będący
w użytkowaniu danej jednostki organizacyjnej,
2) przekazanie - do dnia 7 listopada 2008r, do Urzędu Miejskiego w Pułtusku jednego egzemplarza arkusza spisu z natury dotyczącego sprzętu, o którym mowa
w ust. 1
§3
W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie ma pismo Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego nr WBiZK.II.2131/45/08 z dnia 29 sierpnia 2008r.
§4
Za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiadają kierownicy
jednostek organizacyjnych posiadający sprzęt stanowiący majątek Obrony Cywilnej.
§5
Za realizację niniejszego zarządzenia odpowiada Kierownik Referatu Obrony Cywilnej
i Spraw Wojskowych w Wydziale Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Pułtusku.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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