
SP.5555.1.2016 
 

Zarządzenie Nr 0050.Z.141.2016 
 

Burmistrza Miasta Nowego Targu– Szefa Obrony Cywilnej 
Miasta Nowy Targ 

z dnia 19 października 2016 r. 
 
 
w sprawie:  przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku  
  w miejskim magazynie obrony cywilnej 
 
 
 Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( tekst 
jednolity z 2016 r. poz. 1047 ), art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o 
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2016 r. poz. 
1534 )oraz na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 12 września 2016 r 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrony cywilnej na terenie 
województwa małopolskiego (nr poz. Rej. 285/14) 
 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
Inwentaryzację sprzętu obrony cywilnej w magazynie miejskim Obrony Cywilnej należy 
przeprowadzić w dniu: 18 listopada 2016 r. 
 

§ 2 
Spis z natury w magazynie miejskim obrony cywilnej przeprowadzi komisja w składzie: 
Przewodniczący komisji -  Marcin Jagła Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
Członkowie komisji  -  Zbigniew Korczak 
    -  Waldemar Adamowski 
  

§ 3 
Inwentaryzację przeprowadzić w obecności Pana Wojciecha Wolskiego, jako osoby 
odpowiedzialnej za składniki majątku znajdujące się w magazynie obrony cywilnej. 
 

§ 4 
Zamknięcie stanów magazynowych w księgach inwentarzowych sprzętu i materiałów obrony 
cywilnej ustalam na dzień 30 września 2016 r. 

 
§ 5 

1. Przewodniczący Komisji Urzędu Miasta Nowy Targ przekaże w terminie do dnia 
14 grudnia 2016 r. do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: 

1) Zarządzenie Burmistrza Miasta Nowego Targu -Szefa Obrony Cywilnej 
Miasta Nowy Targ w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych 
składników majątku w miejskim magazynie obrony cywilnej, 

2) wypełniony jeden z dwóch arkuszy spisu z natury a otrzymanych z Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie, 



3) protokoły wyjaśniające przyczyny powstania braków lub nadwyżek 
stwierdzonych w trakcie inwentaryzacji. 

 
§ 6 

Wykonanie powyższego zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw 
Społecznych. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


