ZARZADZENIE NR 4212020
WO.ITA GMINY NOWE MIASTO
z dllia 28 lipca 2020 r.
w sprawie powolania statcj komisji do pn:eprowadzenia likwidacji piecz~ci i piecZlttek, lablic
ur'Lcydowych w Url{dzie Gminy Nowe Miasto i trybu jej dzialania.

Na POdsl8wie art. 3 1 usrawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samor7--'}dzie gminnym (t.j. Oz.U. 2020 r. pOz. 713) oraz
ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r, 0 god Ie, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 0 pieczc:;ciach
panstwowych (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1509 z pOin. zm.), zarz<}dzam co nastc:;puje:
§ I. Poworuje:; stall} komi sje:; do likwidacji nieaktualnych i nieuZywanych pieczqrek w Urzc:;dzie Gminy Nowe
Miasto w sktadzie:
a) Bogumita Bilinska - przcwodnicz<lca komi sji
b) Wioleta Leszczynska - czlonek komisji

c) Joanna lankowska - czlonek ko misji

§ 2. I. Likwidacji podlegajq nieaktualne. zniszczone i uszkodzone piecZ<Jlki oraz tablice

urz~dowe.

2. Likwidacja piecz.qtek nas t<;puje poprzcz ien Cizyezne zniszczen ie, uniemozliwiajqce ich identyfikacje;
i uZyc ie.
3. Piecz<;c ie uro;:dowe mos i~zne i stalowe w ce lu ich likw idacji komisja przekazujc w ronnie po leeonej
przesy lki pocztowej do Mennicy Panstwowej .
4 . Komisja spof14dza pro(ok61 z likwidaej i pieeZc1tek wg. wzoru slanowiqcego zalqc7..J1ik do zal?1Jdzenia.
5. Prolokoly z likwidacji pi ecz~e i /pi ecz.:) te k s<l podstaw<) do wykreS lenia piec-n;ci lub piecZ<) lek z rejestru.
prowadzonego przez sekretarial .
6. Tablice urz<;dowe podlegaj'llikwidacji poprzez ieh lizyczne 2.ni s2.ezenie.

§ 3. Traci moe Zar11l:dzenie Nr 52/20 16 W6jla Ominy Nowe Miaslo z dnia 27 paidziemika 2016 roku
w sprawie powobnia stalej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieclerei i pieeZ<Jtek. tablie urz<;dowyeh
w Urzydzie Gminy Nowe Miasto i trybujej dz ialania.
§ 4. Wykonanie Zarz<Jdzenia powierza siy przewodni cZ<}cemu komi sji .

§ 5. Nadwr nad wykonaniem ZarZ<Jdzenia powierza siy Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w :lycie z dniem podj yc ia.
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