
PODlASKI URZ¥D WOJEwóDzKI
w Bia³ymstoku

15-213 BIa³ystok. ul. Mlc³<iewicza ~
-8-

przeprowadzonej dnia 09.07.2008 r. w ~taFe8~.'.-:e Pe'..:ia³e'.'.AI~' Urzêdzie Miejskim. (;miRy- i w Jedwabnem

ul. ¯wirki i Wigury 3. NIP: 718-127-94-22, REGON: 000527374. Kontrolê przeprowadzi³ Wies³aw Miciñski -
inspektor wojewódzki w Wydziale Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Podlaskiego Urzêdu

Wojewódzkiego w Bia³ymstoku na podstawie upowa¿nienia nr ZK. VlI.0939 - 15/08 z dnia 04.06.2008 r.

Kontrol¹ objêto zagadnienia gospodarki materia³owej: ewidencjê, obrót i magazynowanie sprzêtu OC

stanowi¹cego mienie Skarbu Pañstwa za okres od 2003 roku do dnia kontroli.
Szefem OC w 8taF96~.':ie, mieœcie, grf³if³ie- i jest Pan ³-PaA-³ Krzysztof Moenke od roku 2006. Wczeœniej

burmistrzem miasta by³ pan Micha³ Chajewski. Zadania z zakresu ewidencji. obrotu i magazynowania

sprzêtu OC prowadzi w Urzêdzie pan .L-paAi s³awomir Miciura od 1989 r.. Pan Miciura udziela³ I Y9~iela³a *)

wyjaœnieñ w trakcie kontroli.

W toku kontroli ustalono co nastêpuje:

Zakres czynnoœci pana s³awomira MiCiura - inspektora ds. zarz¹dzania kryzysowego, OC i kancelarii tajnej

zosta³ okreœlony i podpisany w dniu 02.01.2004 r. W rozdziale I .Obowi¹zki" zapisano: pkt 12 - planowanie i

realizacja zaopatrzenia w sprzêt i œrodki a takZe zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania,

konserwacji i eksploatacji sprzêtu oraz œrodków OC; pkt 17 - planowanie wyposa¿enia formacji OC w sprzêt,

œrodki i materia³y a takZe zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji i

wymiany sprzêtu, œrodków i umundurowania. W rozdziale III - .Odpowiedzialnoœæ. zapisano: pkt 3 -
materialna za powierzone mienie znajduj¹ce siê w magazynie ze sprzêtem OC; odpowiada materialnie za

nale¿yte oznaczenie tego sprzêtu, jego przechowywanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem,

uszkodzeniem i kradzie¿¹.

1. Ewidencja materia³owa

Ksiêga inwentarzowa prowadzona jest od 2001 roku. Zaewidencjonowano ca³y u¿yczony miastu sprzêt

OC. Ewidencja prowadzona jest na bi~, czysto i starannie. Zmiany iloœciowe i jakoœciowe sprzêtu

u't;yczonego ewidencjonowane s¹ systematycznie. Ksiêga jest zamykana za kolejne lata. Uzgodniono

stan ewidencyjny sprzêtu z WBiZK PUW w dniu 19.11.2007 r.

Ewidencja konserwacji sprzêtu

Konserwacja sprzêtu ewidencjonowana jest w "Dzienniku konserwacji sprzêtu OC" od 1979 roku. Zapisy

dokumentuj¹ prowadzenie przegl¹dów i konserwacji sprzêtu dwa razy w roku. Zapisy s¹ bardzo

lakoniczne np. .Przegl¹d i konserwacja sprzêtu OC". Nie wynika z nich jaki sprzêt zosta³ przejrzany lub

zakonserwowany, czy wymaga³ konserwacji, ile sprzêtu przejrzano a ile poddano konserwacji. Ostatni

zapis: 18.01.2008 roku - przegl¹d zakonserwowanego sprzêtu OC.
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Kalibracja przyrz¹dów pomiarowych

Kalibracja przyrz¹dów dozymetrycznych prowadzona jest zgodnie z planem Pracowni Kalibracji WZK

PUW. Ostatnia kalibracja by³a w maju 2007 roku, nastêpna zaplanowana jest na 2009.

Pomieszczenia magazynowe i przechowywanie sprzêtu

Magazyn sprzêtu OC mieœci siê w piwnicy budynku urzêdu miejskiego. Sk³ada siê z 3 pomieszczeñ i

wydzielonej czêœci korytarza. Wejœcie do magazynu zabezpieczone jest krat¹ z k³ódk¹. Drzwi do

pomieszczeñ magazynowych s¹ obite blach¹ i zamykane na zamki. Pomieszczenia s¹ ogrzewane i

oœwietlone. Sprzêt w magazynach wy³o¿ony jest na rega³y, opisany wywieszkami magazynowymi

wed³ug asortymentu i lat produkcji. .Sprzêt jest w wiêkszoœci dobrze zakonserwowany. Umundurowanie

rozwieszone na wieszakach, wymaga wytrzepania i odkurzenia. Nie stwierdzono braków w sprzêcie

Stan sprzêtu OC w magazynie

Ustalono rzeczywisty stan sprzêtu w magazynie przez przeliczenie. Wyniki wyrywkowej kontroli sprzêtu
przedstawiono w tabeli poni¿ej.

3.

4.

5.

Stan rzeczywisty sprzêtu wykazano w tabeli po uzgodnieniu obrotów i sald ewidencji magazynowej z

obrotami i saldami na dzieñ kontroli, z uwzglêdnieniem obrotów wg ostatniego dokumentu przychodowego nr

Wz 86/08 z dnia 17.04.2008 r. i rozchodowego

Poinformowano kierownika kontrolowanej

podpisaniem protokó³u. umotywowanych

*) niepotrzebne skreœliæ

~

pz 85/08 z dnia 17.04.2008 r.

przedzg³oszenia.prawiejednostki przys³uguj¹cym muo

niniejszymprzedstawionychfaktówodnoœnie w
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protokóle oraz prawie zg³oszenia - w ci¹gu 7 dni od dnia podpisania protokó³u - pisemnych wyjaœnieñ

dotycz¹cych opisanych w protokóle nieprawid³owoœci i stwierdzonych ró¿nic w magazynie.

Kierownik kontrolowanej jednostki oœwiadczy³. ¿e nie wnosi zastrze¿eñ do ustaleñ protokó³u..)
~A!RieaigRg Raatêpwj:;.:e ~aat~e~eRia ag tFe~si pre~~k~..:: *)

,

Integraln¹ czêœci¹ niniejszego protokó³u stanowi¹ nastêpuj¹ce

Nr 1 bez za³¹czników Nr 2 ,

Czynnoœci kontrolne odnotowano w ksi¹¿ce kontroli urzêdu pod pozycj¹ 4/2008.

Protokó³ kontroli sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach i po odczytaniu

egzemplarz pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.
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