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Dzia³aj¹c zgodnie z art.15 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz¹dowej

w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póŸno zm.) oraz § 4 pkt. 2 w zwi¹zku z § 3 pkt. 14

rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegó³owego zakresu

dzia³ania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.

U. Nr 96, poz. 850) przeprowadzono w dniu 09 lipca 2008 r. kontrolê problemow¹ w Urzêdzie

Miejskim w Jedwabnem.

Kontrolê przeprowadzi³
ZK.VII.0939-15/08) w obecnoœci

kontroli.
Tematem kontroli by³a ewidencja, obrót i magazynowanie sprzêtu OC stanowi¹cego mienie

Skarbu Pañstwa u¿yczonego miastu Jedwabne na podstawie Umowy U¿yczenia zawartej w dniu

15.07.1999 r. miêdzy Wojewod¹ Podlaskim a miastem Jedwabne.

W trakcie kontroli sprawdzono ewidencjê materia³ow¹ ca³oœci u¿yczonego sprzêtu,

ewidencjê konserwacji sprzêtu oraz wyrywkowo stan zapasów w magazynie. Stan rzeczywisty

sprzêtu w magazynie ustalono przez przeliczenie. Protokó³ z kontroli zosta³ przedstawiony Panu

Burmistrzowi i jeden egzemplarz pozostawiono w Urzêdzie Miejskim.

Kontrola wykaza³a, ¿e sprzêt u¿yczony miastu Jedwabne jest prawid³owo chroniony i

przechowywany. Ewidencja jest prowadzona na bie¿¹co. Zaewidencjonowano ca³oœæ u¿yczonego

sprzêtu. Pomieszczenia magazynowe s¹ czyste, ogrzewane i oœwietlone. Sprzêt jest

przechowywany na rega³ach, opisany wywieszkami magazynowymi. Nie stwierdzono braków w

sprzêcie. Przyrz¹dy pomiarowe zosta³y zgodnie z planem przekazane do kalibracji.
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inspektor wojewódzki Wies³aw Miciñski (upowa¿nienie nr

pana S³awomira Miciura. Pan Misiura udziela³ wyjaœnieñ w czasie

magazynie konserwacji wymaga umundurowanie

zapisy w dzienniku konserwacji sprzêtu OC.
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W celu usuniêcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawid³owoœci nale¿y:

- dokonaæ konserwacji umundurowania æwiczebnego (wytrzepaæ, oczyœciæ, wysuszyæ i

zabezpieczyæ przed zakurzeniem);

- zapisy w dzienniku konserwacji sprzêtu OC prowadziæ tak, aby mo¿na by³o na ich

podstawie oceniæ, który asortyment sprzêtu zosta³ przejrzany i w jakiej iloœci, czy

zachodzi³a potrzeba konserwacji, ile i jaki sprzêt zakonserwowano.

Informujê, ¿e w ci¹gu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wyst¹pienia mo¿e Pan zg³osiæ na

piœmie umotywowane zastrze¿enia w sprawie

W przypadku nieskorzystania z tej mo¿liwoœci, proszê o poinformowanie mnie w ci¹gu 30 dni

o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych oraz o podjêtych dzia³aniach w celu

usuniêcia uchybieñ i nieprawid³owoœci lub o przyczynach niepodjêcia takich dzia³añ.
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