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PREZYDENTA MIASTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ
RUDY SLASKIEJ
z dnia

, KWI. 2020

ip

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzgtu obrony cywilnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz4dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pain. zm.) w zwi4zku z pkt 3.3
rozdziat 3 Wytycznych Wojewody Sla.skiego z 19 paidziernika 2005 r. do gospodarowania sprzetem
obrony cywilnej w wojew6dztwie

oraz Wytycznych Prezydenta Miasta Szefa Obrony Cywilnej

Rudy Sla.skiej w sprawie realizacji zada6 w zakresie obrony cywitnej i zarz4dzania kryzysowego
w miekie Ruda Sla_ska w 2020 roku

zarz4dza sic., co nastgpuje:

S 1. Polecam przeprowadzi6 do dnia 18 maja 2020 roku inwentaryzacje w formie spisu
z natury sprzetu obrony cywilnej. Inwentaryzack przeprowadzi6 na dzie6 31.12.2019 roku.

§ 2. Do wykonania czynnoki o ktOrych mowa w § 1 powotuje komisje w sktadzie:

Przewodnicz4cy

Rafat 134k

Cztonek

Dariusz Janysek

Cztonek

Michat Mgko
S 3.1. Inwentaryzack w formie spisu z natury przeprowadziC w magazynie obrony cywilnej

poto±onym w budynku przy ul. Niedurnego 69.

2. Inwentaryzacja. obja.6 takle sprzet obrony cywilnej w pozostatych magazynach obrony
cywilnej, zlokalizowanych w nastepuj4cych przedsiebiorstwach na terenie miasta Ruda Slaska:

1) Polska Grupa Gornicza S.A. Oddziat KWK Ruda,
2) Huta Pokoj S.A.,
3) Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.,
4) Szpitat Miejski,

3. Stan itokiowy sprzgtu obrony cywilnej ustatony zostanie przez Komisjg Inwentaryzacyjnk,
o ktOrej mowa w § 2. na podstawie arkuszy spisu z natury przestanych przez zaktady pracy
wymienione w ust. 2 pkt 1 do 4.

§ 4. Wykonanie zarza.dzenia powierzyC Naczetnikowi Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego.

§ 5. Nadzor nad wykonaniem zarzadzenia petni Zastgpca Prezydenta Miasta ds. gospodarki
komunatnej.

§ 6. Zarzgdzenie wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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