
ZARZJ\DZENIE NR 52/2016 


W6JTA GMINY NOWE MIASTO 


z dnia 27 paidziernika 2016 roku 


w sprawie powofania stafej komisji do przeprowadzenia likwidacji piecz«:ci i piecz'ltek, 


tablic urz«:dowych w Urz«:dzie Gminy Nowe Miasto i trybu jej dziafania. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym ( Oz. U. z 2016 poz. 446) 

oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. 0 god Ie, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

piecz~ciach panstwowych (Oz. U. z 2016 r., poz. 625 z p6in. zm.), zarzqdzam co nast~puje: 

§1 

Powotuj~ statq komisj~ do likwidacji nieaktualnych i nieuiywanych pieczqtek w Urz~dzie Gminy 

Nowe Miasto w sktadzie: 

a). Jadwiga Zielinska - przewodniczqcy komisji 

b). Wioleta Leszczynska - cztonek komisji 

c). Anna Wiktorowicz - cztonek komisji 

§2 

1. 	 Likwidacji podlegajq zdeaktualizowane, zniszczone i uszkodzone pieczqtki, tablice urz~dowe. 

2. 	 Likwidacja pieczqtek nast~puje poprzez ich fizyczne zniszczenie, uniemoiliwiajqce ich 

identyfikacj~ i uiycie. 

3. 	 Piecz~cie urz~dowe komisja przekazuje z pismem przewodnim do Mennicy Panstwowej w 

celu ich likwidacji przestanym jako polecona przesytka pocztowa. 
4. 	 Komisja sporzqdza protok6t z likwidacji pieczqtek wedtug wzoru stanowiqcego zatqcznik do 

za rZqdzenia. 

5. 	 Protokoty z likwidacji piecz~ci/pieczqtek Sq podstawq do wykreslenia piecz~ci lub pieczqtek z 

rejestru, prowadzonego przez sekreta riat. 

§3 

Traci moc Zarzqdzenie wewn~trzne Nr 8/1 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 grudnia 2001 roku. 

§4 

Wyko nanie Zarzqdzenia powierza si~ przewodniczqcemu komisji. 

§5 

Nadzor nad wykonaniem Zarzqdzenia powierza si~ Sekretarzowi Gminy. 

§6 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 



Zatqcznik do 

Zarzqdzenia Nr 52/2016 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 27 paidziernika 2016 roku 

Protok6f nr ........ . 


likwidacji piecz~ci/pieczqtek/tablic urz~dowych* 

z dnia ...................................... . 


Komisja do przeprowadzenia likwidacji pieczqtek w skfadzie: 

przewodniczqcy komisji - ............................................. ................... . 


cztonek komisji - ...................................................... ........................ . 


cztonek komisji - .............................. .......................................... ...... . 


przeprowadzita likwidacj~ ............... .... sztuk pieczqtek wed tug zatqcznika do niniejszego protokotu 


poprzez ich zniszczenie ....................................... .......................................................................................... . 


Podpisy cztonk6w komisji: 

1 ......... ..................... ......................... . 

2 .......................................... ............. . 


3 ....................................................... . 


* Zat'lcznik do protokotu z wykazem odcisk6w likwidowanych pieczqtek 



Zatqcznik do 

Zarzqdzenia Nr 52/2016 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 27 pazdziernika 2016 roku 

Protok6f nr .•....... 


likwidacji piecz.::ci/piecz'ltek/tablic urz.::dowych* 


z dnia ...................................... . 


Komisja do przeprowadzenia likwidacji piecz'ltek w skfadzie: 

przewodniczqcy komisji ................................................. ................ . 


cztonek komisji ................................................................... ......... ... . 


cztonek komisji ................... ............................................................ . 


przeprowadzita likwidacj~ ................... sztuk pieczqtek/tablic urz~dowych wedtug zatqcznika do 

niniejszego protokotu poprzez ich zniszczenie 

Podpisy cztonk6w komisji: 

1 ....................................................... . 


2 ........................ ... ............... ............. . 


3 ....................................................... . 


* Zatct cznik do protokotu z wykazem odciskow likwidowanych pieczqtek 


