ZARZĄDZENIE NR 156/2015/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 2 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania
w Urzędzie Stanu Cywilnego
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), w związku z art.34
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U z 2014 r. poz.
1741; ze zm.) zarządza się, co następuje:
§1. 1. Powołuje się komisję do brakowania druków o których mowa w art.34 ustawy
z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego( tj. Dz.U. z 2014 r .poz.1741z późn.
zm) będących drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pabianicach,
zwaną dalej Komisją, w następującym składzie osobowym:
1) Maria Klonowska
– kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - przewodnicząca Komisji
2) Anna Szewczykowska – inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego- członek Komisji
3) Marek Wosik
– inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego- członek Komisji
2. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
3. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie procesu
brakowania formularzy stanowiących druki ścisłego zarachowania.
§2. 1. Komisja przeprowadza brakowanie druków ścisłego zarachowania
wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w okresach miesięcznych (do piątego
dnia każdego miesiąca).
2. Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół zniszczenia niewykorzystanych
druków ścisłego zarachowania według wzoru określonego w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
3. Protokół zniszczenia podpisywany jest przez wszystkich członków Komisji. Odmowę
lub brak podpisu któregokolwiek członka Komisji należy opisać w protokole.
4. Jeden egzemplarz protokołu zniszczenia należy przekazać do Wydziału Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w terminie do
05 dnia każdego miesiąca)
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Grzegorz Mackiewicz

