
ZARZĄDZENIE NR  16/2015
WÓJTA GMINY WIERZBINEK

z dnia 14.04.2015 r.

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania 
wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594; ze zm.) w związku z art. 92 ustawy 

z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131; ze zm.)

zarządzam

§ 1

Powołuję  Komisję  do  spraw  brakowania  druków ścisłego  zarachowania  wykorzystywanych  do  dnia 
obowiązywania  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1974  roku  o  ewidencji  ludności  i  dowodach  osobistych 
( Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993; ze zm.) na potrzeby wydawania dowodów osobistych – w składzie:

1/ Jolanta Siekaczyńska – Sekretarz Gminy,
2/ Maria Szymańska – Zastępca kierownika USC,
3/ Urszula Pałasz – Inspektor ds. ewidencji ludności, ochrony zdrowia i archiwum zakładowego,

§ 2

Komisja dokona brakowania druków ścisłego zarachowania, o których mowa w § 1, zwanych dalej drukami, 
według następujących zasad:

1/  do  dnia  20  kwietnia  2015  roku  Komisja  dokona  spisu  druków  pod  względem  ilościowym 
i rodzajowym;

2/ do dnia 22 kwietnia 2015 roku Komisja dokona zniszczenia (brakowania) druków;

3/ do dnia 25 kwietnia 2015 roku Komisja spisze protokół dokumentujący ilość i rodzaj druków, a także 
zawierający dane  dotyczące  składu Komisji,  ze  wskazaniem Przewodniczącego,  osobach obecnych przy 
brakowaniu  i  charakterze  ich  udziału,  dacie  podejmowanych  czynności  brakowania  druków,  liczbie  
wybrakowanych egzemplarzy, numerach formularzy;
Odmowę lub brak podpisu członka Komisji należy omówić w protokole w pozycji "Uwagi".
Do  protokołu  neleży  dołączyć  plik  <excel>  zawierajęcy  wykaz  wszystkich  druków  według  numerów 
formularzy.
Protokół Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach;

4/ do dnia 26 kwietnia 2015 roku Komisja zakończy czynności niszczenia druków 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


