
 

ZARZĄDZENIE Nr 62/2015 
BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 13 maja 2015 roku 
 

w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania niewykorzystanych 
formularzy do wydawania dowodów osobistych 

 
Na  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.1) w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku ustawy z 
dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U.  Nr 167, poz. 1131 z późn.  zm.2) 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Powołuje się Komisję do spraw brakowania niewykorzystanych przed dniem 1 
marca 2015 r. formularzy do wydawania dowodów osobistych zwanej dalej „Komisją” w 
następującym składzie: 
1)   Anna Kasprzak - Przewodnicząca Komisji; 
2)   Anna Moczulska -  Członek Komisji; 
3)   Magdalena Marczak - Członek Komisji; 
4)   Anna Siwak - Członek Komisji. 
 

§ 2. Brakowanie formularzy, o których mowa w § 1 Komisja zakończy w terminie do 
dnia 28 maja 2015 roku. 
 

§ 3. 1. Po zakończeniu prac komisja sporządza Protokół zniszczenia, którego wzór 
stanowi Załącznik do Zarządzenia, w dwóch egzemplarzach. 

2. Jeden egzemplarz protokołu zniszczenia przekazuje się do Wydziału Spraw 
Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nie później niż do 29 
maja 2015 roku. 

 
§ 4. Za prawidłowy i terminowy przebieg rozliczenia i brakowania formularzy 

odpowiedzialna jest Przewodnicząca Komisji. 
 

        § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
  

 
Burmistrz Karczewa 

       inż. Władysław Dariusz Łokietek  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
_______________________ 
 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645  i 1318   
   oraz z 2014 r. poz. 379  i 1072. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 133  poz. 768, 
   z 2012 r. poz. 1407 oraz z 2014 r. poz.1741 i 1888 



 
  

 ZAŁĄCZNIK  
do ZARZĄDZENIA Nr 62/2015  

BURMISTRZA KARCZEWA  
z dnia 13 maja 2015 roku 

 

Protokół zniszczenia  

niewykorzystanych formularzy do wydawania dowodów osobistych 
   sporządzony w Urzędzie Miejskim w Karczewie w dniu ……………… 

 
1. Brakowanie formularzy do wydania dowodu osobistego przeprowadzono przy udziale 

Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, powołanej przez 
Burmistrza Karczewa  Zarządzeniem Nr 62/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w składzie: 

1)   Anna Kasprzak - Przewodnicząca Komisji; 
2)   Anna Moczulska -  Członek Komisji; 
3)   Magdalena Marczak - Członek Komisji; 
4)   Anna Siwak - Członek Komisji. 
 

2. Brakowanie przeprowadzono w obecności osób (proszę podać charakter ich udziału): 
wszystkich wskazanych powyżej osób – pełnego składu Komisji 

 

3. Wykaz wybrakowanych formularzy do wydania dowodu osobistego zawierający 
informację o serii i numerach formularzy oraz ich liczbie stanowi załącznik do protokołu. 

Wykaz wybrakowanych formularzy do wydawania dowodów osobistych 

L.P. 
Nazwa  jednostki 

 
Seria i numery druków  

 
Liczba 

formularzy  

1 
    

2    
 

3    
 

4    
 

5    
 

6    
 

7    
 

    

 

4. Czynność zniszczenia formularzy do wydania dowodu osobistego została zrealizowana  
w dniu: …………. 2015 roku przez …………............ 

5. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wraz 
z załącznikiem przekazano do Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie. 

 

Podpisy członków Komisji                                                       Podpisy innych osób obecnych przy brakowaniu 

1) ..............................................................................                1) .............................................................................. 

2)...............................................................................                2)............................................................................... 

3) ............................................................................. 

4) ............................................................................ 

Burmistrz Karczewa 

       inż. Władysław Dariusz Łokietek  




