
ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2015
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania – formularzy 
służących do wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Lipie

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy o samorządzie gminyz dnia 08 marca 1990 r. 
(Dz. U. z 2013r., poz. 594 z póź.zm),w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku ustawy 
z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz.1131 z póz. zm.),

Wójt Gminy Lipie,
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację i brakowanie druków ścisłego zarachowania - formularzy 
służących do wydawania dowodów osobistych niewykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 r.

§ 2. 1. Powołuję Komisję do spraw brakowania niewykorzystanych druków ścisłego zarachowania - 
formularzy służących do wydawania dowodów osobistych w składzie:

1) Przewodniczący - Agnieszka Kotynia

2) Członek - Ewa Brzózka

3) Członek - Barbara Łosik

2. Komisja dokona inwentaryzacji w/w druków na dzień 28.02.2015 r. oraz sporządzi protokół 
zawierający wykaz wszystkich druków usystematyzowany według numerów formularzy w pliku Excel.

§ 3. Komisja przeprowadzi brakowanie druków ścisłego zarachowania – formularzy służących do 
wydawania dowodów osobistych nie wcześniej niż po 20 marca 2015 r.

§ 4. Komisja sporządzi protokół brakowania druków stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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 Załącznik Nr 1  

 do Zarządzenia nr 0050.16.2015 r.  

 Wójta Gminy Lipie z dnia 9 marca 2015 r.                                                                       

 

PROTOKÓŁ 

 

z brakowania druków ścisłego zarachowania- formularzy służących do wydawania dowodów 

osobistych   niewykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 r.  

przeprowadzonego  w dniu ………………..2015r. od godz. ………do godz.…….. 

przez Komisję w składzie: 

Przewodniczący  -     Agnieszka Kotynia  

Członek               -     Ewa Brzózka 

Członek               -     Barbara Łosik 

 

Na podstawie  przeprowadzonej inwentaryzacji na dzień 28.02.2015r.i sporządzonego 

wykazu wszystkich  niewykorzystanych druków   ścisłego zarachowania- formularzy 

służących  do wydawania dowodów osobistych stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu 

przeprowadzono brakowanie w/w druków. 

W toku brakowania fizycznie   zniszczono w niszczarce  następujące formularze  

druków ścisłego zarachowania: 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Podpisy członków   komisji 

 

1…………………………. 

2…………………………. 

3…………………………. 

                                                                                                     ZATWIERDZAM:  

                                                                                             WÓJT GMINY 

 

                                                                                   /-/ mgr Bożena Wieloch 

Lp. Nazwa druku Seria  od  nr do nr Ilość Uwagi 
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