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ZARZADZENIE NR  136/2016
BURR4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

z dnia 28 wrzeSnia 2016 r.
I

w sprawie organizacji okresowego przeglqdu technicznego pojazd6w) sprzetu
silnikowego oraz pozostalego sprzetu poZarniczego w jednostkach Ochotniczych

StraZy PoZarnych z terenu gminy Drawsko Pomorskie.
L

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustarvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzapdzie gminnym
(Dz.U. 2016, poz. 446) zgodnie z Rozkazem Nr 16/2016 Komendanta Powiatowego
Pahstwowej StraZy PoZamej w Drawshal Pomorskim  z dnia 22 vIZeSnia 2016 r. w sprawie
organizacj i okresowego przeglapdu technicznego poj azd6w i sprzetu plywaj apego, sprzetu
silnikowego oraz pozostalego sprzQtu POZamiczego w j ednostkach Ochotniczych Strazy
PoZamych  z terenu powiatu drawskiego, prowadzonego w ramach inspekcji gotowoSci
operacyjnej , zarzedzam, co nastQPuj e :

§ 1. Zobowiqzuje sis POdmiOty WSkaZane W? 3, do przeprowadzenia dnia 20 paZdziemika
20 1 6 r. okresowego przeglapdu technicznego pojazd6w, sprzetu silnikowego oraz pozostalego
sprzetu poZamiczego  w jednostkach Ochotniczych Strazy PoZamych (OSP) z terenu gminy
Drawsko Pomorskie.

§ 2. Postanawia sis, Ze caly sprzet bedapy na lvyposaZeniu danej jednostki OSP dnia 20
paZdziemika 20 1 6 r. obowiazkowo ma sis znajdowa6 w pomieszczeniach garaZowo-
magazynolvych danej  jednostki OSP.

/

§ 3. Odpowiedzialnymi za dopilnowanie i lvykonanie wszystkich czynnoSci zwiazanych
z przeglqdem czynie w j ednostkach OSP :

I

1) LINOENO
a)   druh Ireneusz WoZniak - prezes jednostki
b)   druh  Tomasz Dziak   -  naczelnikjednostki                                                                     )
3) ZAGOZD
a)   druh Heuryk Czubek - prezes jednostki
b)   druh BanaS Krzysztof- z-ca naczelnikajednostki
c)   druh PaweI Brona -  czlonek komisji rewizyjnej OSP
3) RYDZEWO
a)   druh Jacek Zychlihski - prezes jednostki
b)   druh Dariusz Iwahcio - naczelnik jednostki
c)   druh piotr Kolodziej - zastep_ca naczelnika

§ 4.  Nadz6r mad lvykonaniem polvyZszych czynnoSci  powierza sis Panu J6zefowi Chilko
Komendantowi Gmirmemu  Zwiqzku OSP RP w Drawsku Pomorskim.

? 5.  Przeglqd  pojazd6w i sprzQtu WjednOStkaCh OSP gminy Drawsko Pomorskie
przeprowadzony zostanie z udzialem przedstawicieli  Komendy  Powiatowej Pinstwowej
StraZy PoZamej w Drawsfu Pomorskim.

? 6.  Zarzedzenie wchodZi w Zycie z dniem podpisania.


