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Zarz^dzenie Nr 0050/120/2017 
Wojta Gminy Krupski Mlyn 

z dnia 02 pazdziemika 2017r. 

w sprawie powolania Komisji do spraw brakowania drukow scislego zarachowania -
formularzy wykorzystywanych na potrzeby wydawania odpisow i zaswiadczen 
dotycz^cych akt stanu cywilnego. 

Napodstawie art. 33 ust. 1, 3 oraz 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 34 ustawy z dnia 8 grudnia 2014r. prawo o aktach 
stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1741 ze zm.) 

Zarz^dzam co nast^puje: 

§1. 

Powoluje si? Komisj? do spraw brakowania drukow scislego zarachowania wykorzystywanych 
na potrzeby wydawania odpisow i zaswiadczen dotycz^cych akt stanu cywilnego. znajduj^cych 
si? w Urz?dzie Stanu Cywilnego w Krupskim Mlynie w skladzie: 

1. Przewodnicz^ca - Ewa Sleboda 

2. Czlonek - Marzena Stasz 

3. Czlonek - Anna Wojciechowska 

§ 2 . 

Komisja przyst^pi do procesu brakowania drukow scislego zarachowania w dniach 
wyznaczonych przez Kierownika Urz?du Stanu Cywilnego 

§ 3 . 

1. Po zakohczeniu brakowania komisja sporz^dzi w dwoch egzemplarzach protokol zawieraj^cy 
w szczegolnosci informacj? o: 

• - skladzie komisji ze wskazaniem osoby przewodnicz^cego, 

• - osobach obecnych przy brakowaniu i charakterze ich udzialu, 

• - dacie sporz^dzenia protokolu, 

• - dacie brakowania drukow scislego zarachowania, liczbie wybrakowanych formularzy, 

• - numerach formularzy 

2. Protokol powinien bye podpisany przez wszystkich czlonkow komisji. 

3. Do protokolu nalezy dot^czyc plik arkusza kalkulacyjnego zawieraj^cy wykaz wszystkich 
drukow scislego zarachowania wg numerow formularzy. 

§ 4 

Jeden egzemplarz protokolu zniszczenia zostanie przekazany do Wydzialu Spraw 
Obywatelskich i Cudzoziemcow Sl^skiego Urz?du Wojewodzkiego w Katowicach oraz w 
formie elektronicznej w postaci pliku arkusza kalkulacyjnego za posrednictwem platformy e-
PUAP w terminach wyznaczonych przez Wydzial Spraw Obywatelskich i Cudzoziemcow 
Sl^skiego Urz?du Wojewodzkiego w Katowicach 



§ 5 

Wykonanie zarzqdzenia powierza si? Zast?pcy Kierownika USC. 

§ 6 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. " ' 


