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ZARZĄDZENIE NR 30/2011
STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia 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 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej ( Dz.U.z 2004 r. Nr 241 poz.2416, Nr 277, poz.2742, z 2005 r.Nr 180, poz.1496, z 2006 r. Nr 104, poz.708 
i 711, Nr 220, poz.1600,z 2007 r. Nr 107, poz.732, Nr 176, poz.1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 
180,poz.1109, Nr 206, poz.1288, Nr 208, poz.1308,Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 22, poz.120, Nr 97, poz.801, Nr 
161, poz.1278, Nr 190, poz.1474, Nr 219, poz.1706, z 2010 r. Nr 107, poz.679, Nr113, poz.745, Nr 127, poz.857, 
Nr 182, poz.1228, Nr 217, poz.1427, Nr 240, poz.1601, z 2011 r. Nr 22, poz.114 Nr 112, poz.654),§ 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. Nr 96, poz.850) 
w związku z art.26, 27 i 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223, 
Nr 157, poz.1241, Nr 157, poz.1241, Nr 165, poz.1316, z 2010 r.Nr 47, poz.278 ) i zarządzenia Nr 200/2011 Szefa 
Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia 
inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz powołania Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów 
i wyposażenia Obrony Cywilnej, zarzadzam się, co następuje: 

§ 1. W celu ustalenia informacji o stanie ilościowym i jakościowym sprzętu, materiałów i wyposażenia OC 
stanowiącego własność Skarbu Państwa, a pozostającego w zarządzie Wojewody Łódzkiego- Szefa Obrony 
Cywilnej Województwa przeprowadzić inwentaryzację drogą spisu z natury, według stanu na dzień 30 września 
2011 r. zgodnie z Wytycznymi stanowiącego Załącznik Nr 1 oraz z Instrukcją stanowiącą Załącznik Nr 2 do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Inwentaryzację drogą spisu z natury sprzętu, materiałów i wyposażenia OC o których mowa w § 
1 prowadzi się na arkuszach spisowych, w które wyposaża Szef Obrony Cywilnej Województwa - Wojewoda 
Łódzki zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia oraz 
Instrukcji stanowiącej Załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

§ 3. Inwentaryzacji drogą spisu z natury podlegał będzie: 

1)sprzęt, materiały i wyposażenie OC znajdujące się na stanie Oddziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie 
Powiatowym w Rawie Mazowieckiej; 

2)sprzęt, materiały i wyposażenie OC znajdujące się na stanie w gminach. 

§ 4. Do prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji drogą spisu z natury sprzętu, materiałów 
iwyposażenia OC, o którym mowa w § 3 pkt 1 oraz nadzoru i koordynacji prac związanych z przeprowadzeniem 
inwentaryzacji drogą spisu z natury, o którym mowa w § 3 pkt 2 powołuje się Zespół spisowy w składzie: 
Przewodniczący Jan Idzikowski, Z-ca Przewodniczącego Jadwiga Rozpara, Członek Krzysztof Gawot. 

§ 5. Inwentaryzację drogą spisu z natury należy podzielić na trzy etapy: 

1)okres przygotowawczy: 01.07.- 30.09.2011 r.; 

2)okres inwentaryzacji właściwej: 03.10.-16.11.2011 r.; 

3)okres weryfikacji i wyceny majątku OC: 17.11.-31.12.2011 r. 

§ 6. Wnioski dotyczące zgłoszenia do wybrakowania sprzętu, materiałów i wyposażenia OC, o którym mowa 
w § 1, po zakończeniu inwentaryzacji drogą spisu z natury przekazane zostaną Wojewódzkiej Komisji ds.oceny 
stanu technicznego i wybrakowania sprzętu i wyposażenia Obrony Cywilnej i podlegać będą ocenie technicznej 
polegającej na ocenie przydatności do dalszego użycia,w trybie odrębnego zarządzenia. 

§ 7. Likwidacja zbędnych lub zużytych składników sprzętu, wyposażenia i materiałów OC przeprowadzona 
będzie przez Wojewódzką Komisję ds.likwidacji zbędnego i zużytego sprzętu i wyposażenia Obrony Cywilnej, 
w trybie odrębnego zarządzenia. 
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§ 8. Arkusze spisu z natury, o których mowa w § 2, w ilości wskazanych w zapotrzebowaniu pobierze osoba 
upoważniona od Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Inwentaryzacyjnej. 

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Starosta Rawski Szef Obrony 
Cywilnej Powiatu 

Józef Matysiak


