ZARZĄDZENIE NR 248/2015
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 15 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez
Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławcu
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594,
1318, Dz.U. z 2014 r., poz. 379 i 1072)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych przez Urząd
Stanu Cywilnego w Bolesławcu w następującym składzie:
1) Mariola Soja - Przewodnicząca,
2) Jolanta Bereza - Członek,
3) Beata Skrzypek - Członek.
§ 2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
§ 3. Zadaniem Komisji jest likwidacja wybrakowanych druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji
stanu cywilnego tj. blankietów zaświadczeń oraz blankietów odpisów aktów stanu cywilnego.
§ 4. Komisja dokonuje likwidacji druków okresowo, do 10-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu
kwartału, sporządzając z tej czynności protokół zniszczenia druków ścisłego zarachowania.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Urząd Stanu Cywilnego w Bolesławcu.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 r. ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U.
z 2015 r. poz. 194) i określeniem, że odpis skrócony i zupełny aktu stanu cywilnego oraz zaświadczenie zawierają
indywidualne oznaczenie blankietu czyli są drukami ścisłego zarachowania, Wojewoda Dolnośląski pismem z dnia
12 lutego 2015 r. nr SOC-OP.6234.1.2015.TK określił procedurę likwidacji druków ścisłego zarachowania oraz
termin przekazywania sprawozdania dotyczącego wybrakowanych i utraconych druków przez urzędy stanu
cywilnego województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym, wydanie tego zarządzenia jest konieczne.
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